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En billig flaske Chartron Lagrange

Nok et kull ferdig med den berømte og beryktede avsluttende muntlige
eksamen. Studietiden er over og det er på tide å komme seg ut i den virkelige
verden og få testet teoriene i praksis... Heldigvis ser ikke den økonomiske
virkeligheten like ille ut som for et år siden, i hvert fall for Norges ved-
kommende. Faktisk ser det så lyst ut at forskningsleder Per Richard
Johansen i SSB på spørsmål om alt virkelig var så rosenrødt i norsk økonomi
måtte svare at «Ja, og det plager meg litt. For egentlig er det jo aldri slik»...

Men la oss glemme den lille advarselen og heller nyte de lave prisene.
Kineserne eksporterer ikke lenger bare kinaputter og billige t-skjorter til
Norge, nå kan vi til og med kjøpe avansert elektronikk til en billig penge. En
flybillett til Italia kan man få for prisen av noen få dagens på Fredrikke. Av
Steinar Strøms kommentar i Dagens Næringsliv å dømme har han visst
oppdaget både de lave flyprisene til Italia og gleden ved å nyte et glass god
(og billig) rødvin. «Er det ikke fint at prisene er så lave, utbryter han. Og bare
tenk om kronen også var sterk! Vinprisene ville jo blitt vanvittig lave, sier
økonomiprofessoren som tilbringer store deler av dette året i Italia.»

Victor Normans drikkevaner er det kanskje flere som har fått med seg. I
hans bok om internasjonal handel kan man lese at «Den første muligheten
er at innbyggerne i ulike land har forskjellig smak - noen liker akevitt, mens
andre foretrekker sølvpuss» (!!!). Av regningene fra Bagatelle å dømme kan
det se ut som den godeste Norman (heldigvis) er blant de som foretrekker
akevitt.

Dessverre er det ikke alle som har tid til å reise til Italia nå knappe to
måneder før innlevering av hovedoppgaven. Dyr akevitt er nok også utelukket,
men en feiring av dagens ferdige kandidater skal det bli tid til. Kanskje går
det med litt sølvpuss, men mest sannsynlig ender vi vel opp med en billig
pils eller ti på Stargate...

Marius
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Økonomisk institutt har med innføringen av kvalitetsreformen økt antallet
studenter betraktelig – i høst begynte det flere studenter på faget enn på
mange år. I og med at pengene nå følger studenten, er det viktigere enn
noensinne å sørge for et godt studietilbud slik at studentene velger å bli på
faget, og slik at rekrutteringen opprettholdes. Dessverre ser det ikke ut til at
instituttet helt har innsett viktigheten av et godt studietilbud. I forrige nummer
skrev Observator om at den svært populære foreleseren Robert Hansen
ikke har fått fornyet sin kontrakt med instituttet pga manglende forskning
(det at han er en dyktig underviser ble åpenbart ikke tillagt noen særlig vekt).
Ikke lenge etter kom beskjeden om at flere masterkurs som skulle gå høs-
ten 2004 blir avlyst, ”pga. ressurssituasjonen ved instituttet”. Om det er
penger eller undervisningspersonell det skorter på vites ikke, men skjønner
instituttet at dette faktisk kan skape problemer for oss? Økonomisk institutt
er så heldige å ha en gruppe av flittige, hardtarbeidende, engasjerte og
interesserte studenter. I forbindelse med det tragiske drapet på to kinesiske
studenter tidligere i vinter uttalte professor Olav Bjerkholt at de kinesiske
studentene (på vårt institutt) leser tre ganger så mye som de norske. Men
som en av mine medstudenter så treffende sa det: Beklager, men så mange
timer finnes det ikke i døgnet! Med innføringen av kvalitetsreformen ser det
ut som om den allerede solide arbeidsmengden for de fleste har økt ytterli-
gere. Da er det desto viktigere at det er et godt utvalg kurs å velge mellom, og
at kursene blir gjennomført som de skal, slik at det hele blir sånn noenlunde
lystbetont for oss – ingenting er verre enn å ta masterkurs man ikke har lyst
på. Public Economics, som er blitt satt opp som ekstrakurs, er ikke nødven-
digvis en god erstatning for Growth and Investment – de fleste studentene
har en viss plan med hvilke kurs de ønsker å ta, og legger opp løpet etter de
kurs som er tilgjengelige. Når da planen plutselig endres, kan det skape
problemer. Det kan da ikke være så urimelig å kreve en viss forutsigbarhet
i kurstilbudet?

Universitetet er en utdanningsinstitusjon – selvfølgelig er det kjempeviktig
med forskning, og det er viktig at de som underviser i faget holder seg
oppdatert og er med på å utvikle faget videre, men dette bør ikke gå på
bekostning av undervisningen. Det er tross alt framtidas professorer som
skal utdannes, og et godt og variert kurstilbud - i tillegg til dyktige forelesere
- er den beste måten å sikre at folk vil jobbe videre med faget.

Guro
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Det er over ti år siden Sovjetunionen ble oppløst og 15
land ble en del av den kapitalistiske verden. Mye har
forandret seg siden den tiden. En ny generasjon vok-
ser opp som vet lite om kommunisme og planøkonomi.
Overgangen var veldig brå, spesielt fra den økonomiske
side. Store land som Russland og Ukraina åpnet sine
grenser og utenlandsk kapital og varer flommet inn. I
dag er det vanskelig å se forskjell mellom Kyyiv og en
vestlig hovedstad. Men Kyyiv er også en by hvor for-
skjellene mellom de rike og de fattige er veldig store.
Ikke alle fikk ri den markedsbaserte bølgen og ble til-
slutt tapere av denne overgangen.

Etter en tur til et av disse landene merker man at folk
har helt annen holdning til penger enn det man er vant
til i Vesten. Penger er makt, og rikdom er den fremste
egenskapen ved en person. Verdiene som etiske nor-
mer, kultur og oppdragelse har blitt langt mindre verdt.
Det er ikke så viktig hvordan penger tjenes, det viktigste
er å være rik og vise det til de andre.  I Sovjettidene var
de fleste ved makten høyt utdannete og aktive
partimedlemmer. I dag består parlamentene av
’oligarker’, som er de nyrike millionærer (i dollar). De
fleste av disse har tjent sine penger ved å privatisere
statlige bedrifter for en brøkdel av den reelle verdien på
begynnelsen av 90-tallet. Det er derfor ikke overras-
kende at fem russere er på The Forbes liste over de
100 rikeste i verden. Alle disse, med en gjennomsnitts-
alder på 39 år, er eiere i store energiselskaper.

Korrupsjonen er en av de viktigste grunnene til at pen-
ger har fått så stor makt i dette samfunnet. Er man rik,
så er det få grenser for hva som er mulig. Ofte fører det
til at lover kan gjøres rundere jo større beløpet blir. Kor-
rupsjonen har samtidig dannet en ond sirkel, hvor de
som tar imot penger bestikker andre når de skal ordne
i sine daglige ting. På den måten går penger fra en
person til en annen som Smiths ’usynlige hånd’ og de
som står utenfor dette systemet er de som er fattige.
Forskere, som var høyt prioritert tidligere og hadde en
viss maktposisjon, tjener i dag litt i overkant av 100
dollar og står utenfor denne sirkelen.

Fra kommunister til
kapitalister i lynfart

Andriy Yartys yartys@hotmail.com

De rike utgjør samtidig ikke så veldig stor del av befolk-
ningen. Omtrent 30% av befolkningen i Ukraina lever
under fattigdomsgrensen. Dette har ført til at mange
drar til vestlige land som sesongarbeidere. Bare i gren-
sebyen Lviv i vest-Ukraina, som har 800.000 innbyg-
gere, jobber hver tredje i utlandet. Mange unge har ned-
prioritert utdanning som gir dystre utsikter til å tjene
penger til livsopphold, og drar istedet til Vesten for å
jobbe. Omtrent 40% av befolkningen i disse landene
hadde høyere utdanning på begynnelse av 90-tallet,
men dette tallet har sunket med årene.

Selv om det nevnes en del negative momenter i denne
artikkelen kan det påstås at mentaliteten til folk i tidli-
gere Sovjetland bare er i en overgangsfase. I tillegg har
den sine stimulerende virkninger som gjør at folk er
oppfinnsomme og villige til å starte opp egne bedrifter.
Antall småbedrifter og tjenesteytende sektor har ek-
splodert og utgjør 50% av BNP. Middelklassen som
lenge ikke eksisterte i disse landene er i sterk vekst.
For at andre verdier skal telle mer enn de gjør må kor-
rupsjonen bekjempes, den voksende middelklassen
må ha større makt i samfunnet og statene må tiltrekke
vestlige investorer som kan gi gode utsikter til den vok-
sende generasjonen.  Man må bare håpe og tro at den
hardtarbeidende befolkningen i disse landene vil gjen-
oppfinne andre verdier i hverandre, det tar bare tid.

Kilder:

The Forbes
The Economist
Vysokyi Zamok

Roman Abramovich - den russiske milliardæren,
eieren av fotballklubben Chelsea
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The Norwegian Economy
Where are we? - Where are we going?

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

On March 12, Statistic Norway and the Central Bank
presented their forecasts for the Norwegian
economy. Both of them predict high economic growth
the next three years. But while Statistics Norway
believes the private consumption will boom, the
Central Bank predicts a large increase in
investments.

The Central Bank has decreased the interest rate with
over five percentage points since December 2002.
Because of this expansive monetary policy, the
economic downturn the last year has not been too
severe. Both the production gap, i.e. the difference
between the real GDP and trend GDP, and the increase
in unemployment have been smaller than in other
recessions after 1970, which implies that the
stabilization policy has been successful.

The decreased interest rate also contributed to a
depreciation of the currency, which together with
increased demand in the international markets helped
the export competing sectors. The depreciation has so
far not lead to increased consumer prices, the
consumer prices has actually continued to fall. In
February Statistics Norway released numbers that
showed that the consumer price index had fallen with
1,8 percent from January 2003 to January 2004. There
are several reasons for this development; the most
striking is the decrease in electricity prices, but even if
we adjust for changes in energy prices and changes in
taxes (KPI-JAE), we see that the inflation still is down to
0,1 percent, way off the Central Bank’s target of 2,5
percent. Lagged effects from the strong currency in 2003
and a decrease in prices of imported goods largely
due to increased import of cheap Chinese goods may
be important factors for the decrease in consumer
prices.

Deflation is often associated with low or falling
incomes, increasing unemployment and bankruptcies.
If the prices fall because nobody wants to buy Nor-
wegian goods we have a problem. This calls for lower
interest rates and an expansive financial policy. If the
Norwegian consumers do not buy goods because they
cannott afford it or are waiting for the prices to fall, it is
dangerous. But this is not the problem today. The
“problem” now is that China has joined the WTO and
therefore is able to export cheap goods to the Western
world. In addition to this, China has tied its currency to
the American dollar which is falling, and thereby making
their exports even cheaper.

Both the Central Bank and Statistics Norway believe
that the low increase in consumer prices is a temporary
phenomenon. Statistics Norway writes, “With prospects
of continued low inflation impulses, we expect that the
interest rate in Norway will stay at a relatively low level
in the next years, though we expect a certain increase
by the end of 2004 as the consumer prices raise from
today’s low level. Both measured in the regular
consumer price index (KPI) and the consumer price
index adjusted for taxes and energy prices (KPI-JAE)
the price increase will be close to two percent in 2005
and 2,5 percent in 2006, according to our calculations.”1

The Central Bank also, of course, believe that the
consumer price index will reach 2,5 percent in 2006.
Anything else would not be possible, as it would mean
that they did not believe in their own policy. What differs
between the two is that Statistics Norway believe that
the interest rate will stay low until 2006, while the Central
Bank believe that it will increase gradually and reach
3,2 percent in 2006.

The increased economic growth that is predicted in the
coming years will also improve the situation on the labor
market. It may however take some time as many firms
have been cutting costs and improved their productivity
the last year and therefore are able to increase their
production without increasing the employment. A period
of large increases in productivity implies that the
economy can grow faster then than the trend growth
without danger of pressure on the prices. It may take
even more time before the increased growth leads to
lower unemployment, because the improved situation
on the labor market will attract people that are outside
the labor force into the labor market. The decrease in
the unemployment rate will therefore be modest.
Statistics Norway predicts that the unemployment rate
will decrease from the average rate of 4,5 percent in
2003 to 4,4 percent in 2004 and 4,0 and 3,8 in the two
following years, whereas the Central Banks numbers
are somewhat higher.
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Similar results - different stories

Behind the almost identical growth and unemployment
numbers there are two very different stories. While
Statistics Norway predicts a drastic increase in private
consumption, the Central Bank predicts a solid in-
crease in investments. They both agree that private
consumption will increase with about 5,2 percent this
year, but two years from now the Central Bank predicts
an increase in private consumption of just 2,75 percent
while Statistics Norway’s number is 4 percent. The
reason for this may be that Statistics Norway believes
that the interest rate will stay low until 2006 while the
Central Bank believe it will increase.

Also when it comes to investments the predictions differ.
The investment growth in the industrial sector will he
high this year, but go down in the coming years according
to Statistics Norway. In the Central Bank’s numbers the
situation is the opposite. The investments will be low
this year, but increase in the coming years.

The differences are also large when is comes to import
and exports. Statistics Norway’s numbers are higher
for both, but especially the imports are expected to grow
fast due to the strong increase in private consumption.

Challenges for the Norwegian economy

The Norwegian economy will in the coming years
experience the consequences of the increased
globalization. This may counter the effects of the cost
reduction the industrial sector has gone through during
the last years, and will also reduce the freedom of action
in economic policymaking. The strong import increase
from low cost countries in Asia, especially China, will
lead to increased competition. Imports from these
countries consist of a broad specter of industrial goods.
These goods are sold to very low prices, which makes
it possible for China and other countries to win market
shares. Because these countries only to a very limited
extent produce goods that are in direct competition with
Norwegian export goods, the low import prices will give
Norway favorable terms of trade and potentially lead to
increased national income and welfare.

A new consequence of the increased globalization is
the possibility of moving jobs in the service sector
abroad. Even though the wages for such labor is
relatively low in Norway compared to other countries in
Western Europe, we are expensive compared to Asia.
The comparative advantage the Norwegian economy
has had in highly educated labor may therefore be
reduced.

Conclusion

The prospects for the Norwegian economy in the
coming years look bright. The economy is recovering
and is expected to grow relatively fast. The interest rate
will stay low, real wages will increase and the un-
employment rate will fall. There is however some
concerns about the development on the world market,
especially concerning China. Statistics Norway writes
“The opening of the economy, enormous supply of cheap
labor and an expansive economical policy has made it
possible for the Chinese economy to sustain a high
growth rate over a long period of time, though from a
low level. Signs of economic imbalance nevertheless
create uncertainty. The rapid expansion in investments,
especially in the car, cement and steal industry, together
with increased investments in real estate, may create
excess capacity. If the expectation of future growth
is not  fulfilled, it may create problems of payment in the
private sector. The banks, which already are struggling
with a great number of bad loans, may then have
difficulties with the aggravated situation. (…) Chinese
households have a large savings rate. The income is
increasing fast, especially in the big cities. If the
household’s spending increases, it will contribute to
absorb the increased production. An increased demand
due to improved economic conditions in USA, Japan
and later also the euro area will also help the
situation.”2

Footnotes:
1 Statistisk Sentralbyrå, «Økonomisk utsyn over året 2003», p. 13
2 ibid. p 10

Sources:
Statistisk Sentralbyrå, «Økonomisk utsyn over året 2003»
Norges Bank, «Inflasjonsrapport 1/2004»
Dagens Næringsliv (graphics by Dagens Næringsliv)
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Ett semester i Singapore

Martin Sommerseth Jaer Martin_jaer@hotmail.com

Langt fra slafs, snø og det deprimerende norske
vintermørke, har jeg de tre siste månedene hatt
gleden av å være utvekslingsstudent i Singapore.
15 000 km fra SV-blokken, og med en litt annen
hverdag enn det Blinderntilværelsen har å by på.

Beslutningen om å være utvekslingsstudent kom som
en impuls i september i fjor. Jeg husker vagt hvordan
høstkulden og oktoberregnet hadde gjort sin første
inntreden, og hvordan tanken om atter en norsk vinter
fremkalte brekninger. Og det var da, som en åpenbaring
fra oven, jeg bestemte meg for å dra hit til Singapore,
en beslutning jeg ikke har angret på siden.

Som utvekslingsstudent føler man seg delvis som
fulltidsstudent, og delvis som fulltidsturist. Ettersom
man er langt hjemmefra, og med så mange eksotiske
destinasjoner rett rundt hjørnet, er det vanskelig å
kjempe iherdig med studiene. Med tretti grader i
skyggen, sol, og et svært fristende universitets
svømmebasseng, blir lesesalen og studier ytterligere
duellert. Mang en ukedag mellom forelesningene er
blitt tilbrakt på en solseng ved universitetsbassenget.
Mine ondskapsfulle tanker har da ofte gått til Norge, og
jeg har undret meg over hvorfor jeg var den eneste i mitt
kull som valgte å reise av sted.

Jeg er plassert på The National University of Singapore,
det eldste, og i følge mange, det beste av de fire
universitetene i Singapore. Universitetet har rundt
30 000 studenter, og brer seg utover et stort campus-
område. Ettersom Singapore, grunnet sitt begrensede
landareal, ikke har stort annet enn ”human capital” å
satse på, merker man lett hvordan utdannelse er et
viktig satsningsområde. Universitetet fremstår som godt
vedlikeholdt og med fine fasiliteter for den ivrige student.

Det er blitt satset sterkt på IT, og det ser man i første
rekke ved at alle forelesere slavisk bruker Power Point.
Dette gjør kanskje forelesningene litt lite dynamiske,
men det blir allikevel en god struktur på stoffet og lett å
organisere den nyervervede kunnskapen.

Jeg tar tre fag, to økonomifag som omhandler den
asiatiske regionen, og et språkfag; kinesisk (mandarin).
Selv om økonomifagene gir mye regionskunnskap, er
nok kinesisk det faget jeg både har lagt mest tid inn i,
og det faget jeg på sikt tror jeg vil ha mest nytte av. Det
er utrolig gøy å lære et nytt språk, og gjennom språket
lære mer om den kinesiske kultur. Gjennom alle de
kinesiske tegnene man må pugge, føler man at man
nærmest lærer å lese og skrive på nytt. Jeg har til nå
lært rundt 200 tegn, cirka 10 % av det jeg trenger for å
kunne lese en tabloidavis, men likevel nok til å forstå
enkle setninger. Samtaler på kinesisk glir lettere og
lettere, og jeg synes alltid det er en fornøyelse å snakke
med taxisjåførene om deres respektive koner (ta men
de tai tai bu hou kan). Singapore som by er velorganisert,
ren og pen, og med trær nesten over alt. Den innehar
en imponerende infrastruktur, og et svært effektivt
kollektivsystem som setter Oslo Sporveier i skamme-
kroken. Dessverre er mye av Singapores imperiale arv
blitt byttet ut med betong og glasspalasser, og selv om
skyskrapere og høyhus kan ha både noe majestetisk
og monumentalt over seg, har ikke Singapore klart å
gjenskape den ”wow-følelsen” man for eksempel finner
i Hong Kong eller i Shanghai. Byen blir til tider så
velorganisert og ren at det beveger seg mot det sterile
og lite autentiske. Alt er litt for plastisk fantastisk, og
man savner nedslitte områder der inntrykk og opp-
levelser ikke er prefabrikert.

Skyline: Bedre enn Postgirobygget og Plaza,
men ikke på høyde med utsikten fra Tsim Sha

Tsui i Hong Kong!

Kantine: Selv dagens halal på
Fredrikke må se seg slått!
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Det rene og det pene og det velorganiserte kan ses på
i en større sammenheng, og gjenspeiler Singapore
rent samfunnsmessig. Da Singapore fikk sin
uavhengighet fra Malaysia i 1965 var øya fattig og
underutviklet og slet med høy arbeidsledighet og sosial
uro. Folk flest bodde i shabby kampungs, og gatebildet
og byen generelt kunne vært en hvilken som helst
fattigslig by i Sør-Øst Asia. Gjennom People’s Action
Party, styrte Lee Kyan Yew, Singapores statsminister
den gang og helt frem til 1990, Singapore inn på en
økonomisk sett langt sunnere bane. Gjennom en såkalt
eksportorientert industrialiseringsstrategi, tiltrakk
Singapore seg usedvanlig mye utenlandske inve-
steringer, og utviklet seg gjennom 70- og 80- tallet til å
bli en regional hub for multinasjonale selskaper.
Singapore greide det så mange land i dag sliter med; å
ta steget opp fra det fattige, og inn i det rike selskap.
Kostnaden for å klare dette, er slik Lee Kyan Yew selv
har uttalt; ”we sold our souls for prosperity”. Ideen var at
økonomisk vekst og politisk frihet ikke kunne la seg
forene. Singapore utviklet seg derfor med The People’s
Action Party i spissen til å bli en semi-autoritær nasjon,
med i praksis kun ett parti å stemme på. Ytringsfrihet
og pressefrihet er begrenset, og det er ved lov forbudt å
uttale seg negativt om styresettet (så sant man ikke har
håndfaste beviser som støtter uttalelsen). Folk flest er
klar over sin manglende frihet, men konsensus er at
så lenge økonomien går på skinner, og så lenge
Singaporeanerne kan bedrive sin fritidssyssel nummer
en, shopping, er alle fornøyd.

Den manglende friheten manifesterer seg også i
lovverket. Singapore er kjent for sine til tider bisarre
lover og jeg har utviklet min egen tre på topp:

1) Oral sex er strengt forbudt så sant det ikke
etterfølges av penetrering (ereksjonssvikt kan
med andre ord få katastrofale følger)

2) Det medfører bot dersom man blir sett
vandrende naken rundt i sitt eget hus!

3) Tyggegummi er forbudt ettersom det utgjør en
trussel for miljøet.

Når dette er sagt, vil jeg gi Singapore og styresettet
kreditt for både å tenke visjonært og for å ta upopulære
beslutninger som er kjedelig for den enkelte men bra
for samfunnet som helhet (f.eks i forbindelse med
kvotesystemet på biler).

Tilbake til meg!
Utvekslingsstudentlivet i Singapore er meget sosialt.
Jeg bor på en enorm studentby som ville gjort Kringsjå
flau! Studentbyen huser rundt 3000 studenter, hoved-
sakelig studenter fra hele verden. Være seg fra
eksotiske steder som Mauritius og Burma, eller mer
hjemlige studenter slik som Lars fra Hobbøl. Da de
asiatiske studentene ofte er travelt opptatt med å utføre
sine Konfucianistiske plikter (der utdannelse spiller en
viktig rolle), blir det til at man henger mye med de andre
utvekslingsstudentene. Vi er her på omtrent samme
premisser, og ønsker alle å finne den kombinasjonen
av studieinnsats og fritid som maksimerer vår nytte (vi
har derivert mye for å komme frem til vår tilpasning, og
preferert fritid åtte ganger mer enn studier).

Onsdag er den store dagen ut; ladies night. Gratis
drikke for jentene, og hordene med gutter følger selvsagt
pliktoppfyllende etter. Det er ofte vi går på steder som
mot en sum penger (rundt hundre kroner) også gir
guttene freeflow: Fri flyt av alkohol i to timer. Disse

kveldene er svært farlige for økonomer, etter som vi vil
gjøre alt som står i vår makt til å få snittprisen per drink
ned.

Helger tilbringes enten i Singapore, med obligatorisk
clubbing, eller så reiser man til Malaysia eller Indonesia
med AirAsia (Asias #1 lavprisselskap, www.airasia.
com). Reisemulighetene er tilnærmet ubegrenset, og
prisene på både fly og opphold er lave.

Eksamen nærmer seg med stormskritt! I motsetning til
i Norge, hvor leseperioden brukes iherdig til å bli
ajourført med pensum (populært kalt skippertak), er
det som utvekslingsstudent her i Singapore nesten
obligatorisk å reise av gårde. Jeg skal derfor, i perioden
før eksamen dra på en 10 dagers tur gjennom
Indonesia. Når min siste eksamen er over i slutten av
april, og mens dere der hjemme sitter med nerver og
gruer dere til deres eksamener, befinner jeg meg i et
kloster i Burma og lærer meg selvransakelse og sjelelig
innsyn sammen med noen (!) svenske nonner! Når
dere er ferdig med eksamen, og juni-regnet og 13 grader
får dere til å glede dere til semesterstart, er jeg
engelsklærer i Chengdu i Kina. Ah, hvilken herlig
tilværelse. Om bare alle semestre hadde vært som
dette!

Jeg vil anbefale dere alle å søke dere til utlandet.
Nordmenn har Lånekassen å leve på, og ettersom
ingen steder er dyrere enn Norge, vil man så godt som
alltid leve mer behagelig i utlandet. Et
utvekslingsopphold er i seg selv både en akademisk
og personlighetsmessig svært fin opplevelse, og jeg
tror alle har godt av å komme vekk fra hjemlige
omgivelser en gang i blant! Dessuten samler man
minner som er gode å ha når man som inkontinent
pensjonist sitter og tenker tilbake på sitt liv som
menneske!

Jeg ønsker dere lykke til med eksamen, og ønsker dere
en fin sommer. Dersom noen vil ha mer informasjon
om Singapore og det å være utvekslingsstudent her, ta
gjerne kontakt på:
Martin_jaer@hotmail.com

Hei så lenge!

Damer: Ladies night til tross, gutter har
 ingen grunn til å klage!
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This lecture on topical issues (Aktualitetsforelesning)
is the first of a series arranged by the Economics Stu-
dent Comitee (Fagutvalget) this year in order to deal
with topics which are not sufficiently covered in our
syllabus.

The first lecturer was Steinar Strøm, professor in
Economics at UiO, who talked about the connection
between taxes and economic incentives.

As he said, the optimum level of taxes in the economy
has been rather neglected  in our syllabus, and there is
a lot of myths around the true effects of a tax cut or rise.

One of the most famous theories regarding this subject
is the one developed by the American economist Arthur
B. Laffer in 1980. He was a member of President
Reagan’s Economic Policy Advisory Board for both of
his two terms (1981-1989), and from this position he
triggered a world-wide tax-cutting movement in the
1980s that has earned him the distinction in many
publications as “The Father of Supply-Side
Economics.”1

He argued that there is an optimal tax rate at which tax
collecting achieves its maximum value. Thus its graph
has the form of a concave parabola where tax rates
different from the optimal, whether lower or higher,
inevitably lead  to less tax revenues.

This is the same theory current president George W.
Bush used to justify the recent tax cuts his administration
has introduced in 2002 and 2003. Nevertheless now
as well as in the eighties, the result has not been an
increase in tax collection, but a drastic fall that, together
with the increase in military expenses, has led to a
huge budget deficit (equivalent to more than two times
Norway’s GDP for 2002).

This is due to the fact that the relation between both
variables may be different to the one argued by Laffer,
as Mr. Strøm exposed in his lecture, and that the curve

may take other forms (see graph 2).
Agreeing with Laffer we find the so called “Real Busi-
ness Cycle Model”, a work pioneered by Finn E. Kydland
and Edward C. Prescott in 1982, and frequently used
during the last decade to affirm that the lower tax rates
in the US explained the growth gap between USA and
Europe. Nevertheless, Mr Strøm pointed out that this
was also the situation during the 70’s, and that back
then it was Europe which was ahead in growth rates,
and not the USA.

Given such contradictory results Mr Strøm started to
expose the issue in detail. He stressed the difference
between marginal rate and average rate. The first one
is the rate charged to the last earned krone; while the
second one is the rate paid in average for all earned
kroner. Theory says that an increase in tax rates would
reduce the opportunity cost of leisure time (net salary)
and people would therefore work fewer hours (sub-
stitution effect). However if leisure time is a normal good,
people may decide to devote less time to it and work
more in order to make up for their augmented tax bill
(wealth effect). Which effect would dominate? That
depends on each individual. Some would be more
affected by the substitution effect, while the wealth effect
would play a more important role for others.

High-wage workers usually enjoy their jobs (lawyers,
academic staff, etc) and do not think that much on the
amount of taxes they pay when setting their work supply.
On the other hand, low-wage workers (like the ones
working as cashiers at Rimi or similar) do not especially
enjoy  their tasks, so their work supply is more
responsive to economic incentives. Taking this into
account, it seems more reasonable to loose the tax
burden for these tax payers rather than for the first ones2.
Nurses in Norway, for example, are especially respon-
sive to tax incentives. There is a lot of part-time work in
this profession, and empirical research shows that a
tax cut causes a clear increase in the number of hours
they work.

Graph 1 Graph 2

Enrique Jiménez enriquejir@lycos.com

Lecture on Topical Issues no. 1
Taxes and economic incentives
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Immediately after, Mr. Strøm applied the same
reasoning when discussing the recent pension reform
proposal from the Norwegian government. Since with
the new rules workers would have to earn more than
around 300 000 kr. per year on average during their
working-lives in order to obtain a pension greater than
the minimum one, those who clearly lie below that level
would have no incentives to work harder and get a bet-
ter pension after retirement, so they will devote more
time to leisure.

And neither should we forget that economic incentives
increase their effectiveness as the job market is more
flexible. While flexitime (flexible working hours) is very
usual in Norway, working time is not flexible enough in
most parts of Europe, being decided mainly at each
working place. Regarding Norwegian women, this leads
both to a higher participation in the job market, and a
lower number of hours worked compared with women
from continental Europe. That gives in turn rise to a
higher fertility and an earlier home establishment, both
decisions postponed in places like North Italy to the
moment people reach their mid 30’s.

Finally, Mr. Strøm exposed some recent results of his
research work about taxes and economic incentives.
They consist in the study and comparison of the
behaviour of several variables under the 1980 and 1992
tax systems.

The main difference between these systems is their
degree of progressivity (number of tax rates they con-
sist of and how high marginal rates are for the highest
incomes, broadly speaking), the one from 1980 being
the most progressive of both. If one is to believe what

Laffer argued with his curve, then tax revenue should
have increased after the reform in 1992, as it led to
lower tax rates. However, the result was just the
opposite: Tax collection decreased from 750 000 to
690 000 billion kroner of 2002. And that is not the end of
it, because if we might be able to apply the 1980 sys-
tem today, i.e. higher taxes, the collection would not
decrease, but increase from 690 000 to 730 000
billions kroner of 2002!

This empirical result crashes frontally with Laffer’s
theory, and not only that: It reopens widely the door for
further research in this field, as well as it questions the
viability of tax plan cuts that do not take into account all
the microeconomic effects they may cause. An impor-
tant lesson now that loosening tax burden is a major
topic in the political arena.

Just before finishing, I would like to say that these
lectures are a pretty good idea and that so far they have
been quite interesting, so from these pages we
encourage our fellow students to attend the next ones
taking place after Easter and congratulate Fagutvalget
for their good job!

Sources:

1 -http://www.keynotespeakers.com/Laffer_Art.html
2-“Progressive taxes an the Labour Market – Is the
Trade-Off between Equality and Efficiency Inevitable?”.
Knut Røed and Steinar Strøm. Department of
Economics, UiO.

Observator ønsker nye medarbeidere

Observator er på jakt etter nytt blod
i redaksjonen. Vi trenger folk til
mange oppgaver, og gir opplæring
der det trengs. Så hvis du kunne
tenke deg å skrive artikler, jobbe
med design av bladet, fotografere,
gjøre intervjuer eller lage illustra-
sjoner ikke vær redd for å ta kontakt!
For tiden er det lettest å nå oss på
e-mail:

observator@econ.uio.no
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 Aktualitetsforelesning nr. 2
Fisk eller IT - Hva er mest globalisert?

Fagutvalget ved Mona Frøystad  fagutvalget@econ.uio.no

Arne Melchior fra NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt)
holdt 11. mars en engasjert forelesning om emnet som
for noen kanskje hørtes litt sært ut. Men der tok de jam-
men feil, gitt! I løpet av en lærerik time fikk vi fremlagt
noe av det siste av forsking innenfor stordriftsfordeler i
eksporten. Stordriftsfordeler dreier seg i hovedsak om
at gjennomsnittskostnader er fallende, og dette kan
skyldes faste kostnader, læring eller positive ringvirk-
ninger mellom bedrifter.

I 2002 utførte Medin og Melchior en undersøkelse som
blant annet kartla de faste eksportkostnadene for nor-
ske eksportører av sjømat og IT. De valgte å sammen-
likne akkurat sjømat og IT- markedene fordi disse mar-
kedene er så forskjellige og dermed utgjør et interes-
sant sammenlikningsgrunnlag. Av undersøkelsen gikk
det frem sjømatmateksportørene er mer ”globaliserte”
ved at de i gjennomsnitt selger til åtte andre land mens
tilsvarende tall for IT er 3,6. Videre er de faste kostna-
dene for IT-bedriftene flere titalls ganger høyere enn for
sjømateksportørene, og den gjennomsnittlige eksport-
andelen for sjømateksportørene er på 65%, mens tal-
let for IT er 39%.

Noe av forklaringen på disse forskjellene skyldes at
Norge er verdens tredje største sjømateksportør, men
også det at det er ”lettere” å starte med sjømat-
eksportering da oppstartskostnaden er lave. Disse lave
kostnadene og tilgang på ressurser er nok en viktig
grunn til at Norge har en globalisert fiskerinæring.

Analysen viser at det er ”klyngeeffekter” i sjømat-
eksporten slik at kostnaden ved eksport er lavere der-
som det er andre norske bedrifter i markedet fra før.
Bedriftene lærer dessuten av eksporterfaring, slik at
kostnadene synker over tid. Selv om de faste kostna-
dene ved eksport av sjømat er lave, har de likevel be-
tydning for bedrifters valg av markeder, og da særlig for
de bedriftene som er de første til å gå inn i et nytt mar-
ked.

Årsaken til IT-bedriftenes høye faste kostnader kom-
mer av at salg av høyteknologiske varer kan være kre-
vende. Undersøkelsen viser at kostnadene er høyere
hos bedrifter som selger varer som krever mye
oppfølgning av kunder, gjerne da ved salg av program-
varer. Det er også høye kostnader forbundet med å til-
passe produktene til utenlandske markeder, og det er
særlig bedrifter med høye investeringer i forsking og
utvikling som har spesielt høye kostnader av denne
typen.

Stordriftsfordeler i eksportaktiviteten kan bidra til å for-
klare at internasjonal handel ikke flyter fritt selv om for-
melle handelshindringer er fjernet. Dersom bedriftene
har store kostnader ved eksport, kan dette føre til min-
dre utenrikshandel og gjøre markedene mer lukket.
Dette kan sees ved at det er langt mer handel innenfor
nasjonale grenser og innenfor regioner enn på tvers av
dem, selv om formelle handelshindringer er fjernet.

Kilde: Økonomisk forum 3/2003, pp. 38-43, tittel:
Stordriftsfordeler i eksporten.

Leserinnlegg

Annonsere i Observator?
Vi kan tilby annonseplass i en av
de få publikasjonene rettet mot

økonomistudenter.

Vi er behjelpelige med utforming av
annonser.

Sjømat og IT - Stordriftsfordeler i eksport
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SAMFUNNSØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Økonomisk Forum

Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- forsikringsordninger
- generell informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Økonomisk Forum
  hjem i egen postkasse

Kontingenten inkluderer medlemskap
i studentforeningen Frederik. Betalt
bankgiro gjelder som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår av gangen, og løper til
oppsigelse foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Økonomisk Forum

Fullt  navn:
Nåværende priv. adr:
Født:
Studiesemester, år:
Utdanningssted:

Til:
Samfunnsøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 31 79 90 Fax: 22 31 79 91

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster kr 250,- pr. år. Det samme koster
et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.samfunnsokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@samfunnsokonomene.no
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Studiebrev fra Toulouse

Frid Fjose Berg fridfb@hotmail.com

Etter å ha kommet meg gjennom et virvar av fransk
byråkrati, nyter jeg nå livet som student i Toulouse.

Toulouse ligger i en fransk region som heter Midi-
Pyrénées. Byen ligger omtrent midt mellom Atlanterha-
vet og Middelhavet, og ønsker man å komme seg til
havet, tar det ikke mer enn ca to timer hvis man har bil.
Det er heller ikke spesielt langt til Spania, etter ett par
timer på tog befinner man seg ved grensen.

Det bor ca 700 000 mennesker i Toulouse, og 110 000
av disse er studenter, så det er et yrende studentliv her!
Selve byen virker overraskende liten, det vil si at Toulouse
sentrum er ekstremt kompakt. Gatene er smale og det
virker til tider litt trangt, men dette er en del av sjarmen
til Toulouse. Byen kalles ”La ville rose”, fordi de fleste
bygningene er konstruert i rød murstein. Man kommer
seg fort gjennom byen hvis man holder rask gange.
Det meste av butikker og kafeer befinner seg innenfor
en radius på tre kilometer.

Universitetet og studiene

UT1, Université de Toulouse 1 Sciences Sociales, til-
svarende vårt Samfunnsvitenskapelig fakultet, ligger
også sentralt i Toulouse. Økonomi er et av de største
fagene der, sammen med juss. De andre fakultetene
befinner seg andre steder i byen, men ikke så sentralt
som Sciences Sociales. Alle mine forelesninger finner
sted i noe som heter La Manufacture des Tabacs. Det
er en gammel tobakksfabrikk som ble bygget om for ca
10 år siden. Her et det fire store auditorium, en mengde
seminarrom, et bibliotek, og de fleste vitenskapelige
ansatte har sine kontorer der. I tillegg finnes det en liten
kantine, hvor man kan kjøpe billig mat og drikke.

Det økonomiske forskningsmiljøet i Toulouse er kjent
for å holde meget høyt nivå, og har den senere tid fått
flere utmerkelser for sitt økonomiske program. Det fag-
lige nivået her er omtrent som jeg er vant med fra Blin-
dern. Jeg har ikke kommet over noen store overraskel-
ser, og det virker som om vi lærer stort sett det samme
på Blindern som her. Dessuten viser deg seg at de
franske studentene ikke er så ekstremt gode i matte
som jeg fikk høre før jeg dro.

For å få full uttelling for mitt semester her, er jeg nødt til
å ta seks kurs. I tillegg følger jeg et franskkurs som
tilbys Erasmus-studenter. Dette fører til at jeg hver uke
har 23 timer undervisning. Det kan til tider bli litt slit-
somt, da man ikke har pause midt i forelesningen. Det
er heller ikke pause mellom forelesningene, så man
risikerer å få rimelig lange dager. Den pausen jeg har,
er de minuttene jeg løper fra ett auditorium til neste.
Man venner seg til det meste, så det går stort sett greit.
I tillegg er forelesningene litt annerledes enn hva vi er
vant til fra Blindern, noen foregår som direkte diktater
og siden man ikke har pensumbøker utvikler man raskt
en hurtig håndskrift. Selv de franske studentene har
problemer med å notere alt, så det er ingen grunn til
fortvilelse. De fleste er snille og lar oss kopiere deres
notater, og de hjelper oss når vi ikke skjønner hva som
blir sagt i forelesning. Jeg har opplevd at de som sitter
bak meg prikker meg på skulderen når jeg har skrevet
noe galt.

De aller fleste foreleserne er flinke, og det gjør det jo
enklere å følge med. Selv om det faglige nivået ikke er
for høyt, er det en stor utfordring å studere her, og det
kommer selvfølgelig av språket. Selv om jeg har lært
fransk i mange år, føles det likevel ikke tilstrekkelig. Det

Le Capitole, mairie et théatre

Universitetet (Sciences Sociales)
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er en del ting jeg ikke forstår, og det hender at jeg går
glipp av ting, uten en gang å legge merke til det. Selv
om det er utenlandske studenter her som forstår min-
dre enn meg, vil jeg anbefale norske studenter til å
lære så mye fransk som mulig før de starter på univer-
sitetet her. Forelesningen er selvfølgelig mer spen-
nende når man skjønner hva som blir sagt! Lånekas-
sen gir 15 000 kroner i stipend for en måneds språk-
kurs før semesteret begynner, og det er det ingen grunn
til ikke å benytte seg av.

Erasmus-studenter

På mitt semester er det ca 40 Erasmus-studenter. De
fleste er fra Vest-Europa, og vi er seks fra Skandinavia.
Det er mange morsomme mennesker, og man finner
alltid noen å tilbringe tid med hvis man kjeder seg en
kveld. Miljøet er stort og inkluderende, og de mange
utestedene vet å utnytte de øl- og vintørste utvekslings-
studentene, så flere kvelder i uken arrangeres det
Erasmus-kvelder med billig drikke.

Det gode liv…

Toulouse har mye å by på når det gjelder natteliv og
kultur. Hver søndag kveld er vi på et jazzsted som heter
L’ambassade hvor det spilles live jazz. Bandene er for-
skjellige hver gang, men som oftest er det unge og
fremadstormende musikere fra området. Ellers er det
en mengde utesteder, alt fra Latino/Salsa klubber til
stille, rolige kafeer, man finner noe for enhver smak.
Det er flere matmarkeder i Toulouse. Noen er under
tak, og er åpne seks dager i uka. Andre befinner seg på
åpne plasser, og disse er åpne kun på søndager. Her
finner man billig frukt, grønnsaker, brød, kjøtt, fisk og
ost. I tillegge er det ofte musikere som spiller, det er
fullt av blide mennesker, så stemningen er super. Hvis
solen skinner og det er varmt, er det som en mirakelkur
for en sliten søndagssjel!

Bolig og Byråkrati

Når det gjelder bolig, kan Toulouse by på enkelte pro-
blemer. Når det er så mange studenter, blir boligmar-
kedet noe presset. De fleste Erasmus-studentene bor

i studentboliger som er veldig billige, men ikke spesi-
elt hyggelige. Det finnes ikke kjøkken i disse boligene,
så man er nødt til å spise alle måltider i universitets-
kantina. Men ønsker man å bo billig, er det et godt alter-
nativ.

Man kan også leie leiligheter, privat eller gjennom utleie-
byråer. Det enkleste er å leie privat, for leier man gjen-
nom byrå, kan man vente seg en lang prosess med
papirarbeid. Her kan det franske byråkratiet virke over-
veldende stort, så det lønner seg å beregne litt ekstra
tid hvis man ønsker å leie en leilighet. Noen Erasmus-
studenter har enkelt funnet en leilighet, mens andre,
meg selv inkludert, har hatt diverse problemer.

Det er generelt mye papirarbeid man må gjennom for å
installere seg i Frankrike. Når man heller ikke snakker
språket flytende, er det mange ting som blir litt vanske-
lig. Det er blant annet mange utenlandske studenter
som har hatt store problemer med å åpne bankkonto.
Argumentene fra bankene har vært mange, men det
morsomste er følgende: En tysk venninne av meg skulle
åpne konto, men hadde ikke med seg passet sitt. Ban-
ken godtok ikke andre former for legitimasjon, for i disse
stod det ikke skrevet at Tyskland var medlem av EU, og
så lenge hun ikke kunne bevise det, kunne hun ikke få
konto der!

Et godt valg

Det er helt klart at de gode opplevelsene her veier opp
for de negative, og nå begynner det å gå mot vår, så jeg
er ekstremt fornøyd med at jeg har dratt hit. Har man
lyst, er det en mengde steder man kan besøke i områ-
det, og det bugner over av god vin og mat. Så vi lever
godt! Man bør bare være forbredt på en del praktiske
problemer, men disse klarer man alltid å løse. Særlig
med god hjelp fra vennlige mennesker rundt omkring.
Takk til Bente Kraabøl på Økonomisk institutt, som al-
dri viste tegn til å være lei av meg, selv om jeg sendte e-
post til henne annenhver dag i to uker. Hun bare bero-
liget meg med at alt ordner seg til slutt, og at det lureste
jeg kunne gjøre var å drikke mye vin.

Carina, Like, Kohn og Frid på fransk kafé

Maj og Frid på søndagsmarked
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Sultende barn og kvinner på TV skjermen, på plakaten
og på små reklamelapper. Sånn er bildet av Afrika og 3.
verden generelt i de norske mediene. De skal hjelpes!

Solidaritet! Bistand! Snillisme! Forskjellig betegnelser
avhengig av hvilket ståsted man har.  Faktum er at Norge
har et rykte som en humanitær supermakt. Dette gir en
god samvittighetsfølelse for landet. Men for mange som
tør å være litt kyniske i forhold til hvorvidt det hjelper å
hjelpe, er det helt opplagt at det kan finnes bedre måter
å hjelpe på. Kan problemene løses en gang for alle
slik at man en vakker dag kan sende den siste
solidaritetspakken? Skal folk fra en  stor del av den
tredje verden bli sittende avhengige av bistand i all evig-
het?

Ikke alle er fornøyde med det generaliserte stakkarslige
og hjelpeløse bildet av millioner mennesker fra  for-
skjellige land og kulturer.

I en stadig mer globalisert verden er det nå på tide å
fokusere på mulighetene i utviklingsland. Dette fører
oss til David Ricardo og hans teori om komparative
fortrinn. Alle land har komparative fortrinn. Det er alltid
en sektor i økonomien der et land er relativt sett mer
effektiv enn andre land. Til tross for en forenkling av
virkeligheten i de økonomiske modellene, er det den
generelle oppfatning blant økonomer at alle kan tjene
på handel hvis hvert land produserer og eksporterer i
henhold til sine komparative fortrinn.

Joaquim Damiao Kimdamiao@hotmail.com

Åpen handel med U-land
Modernisert solidaritet?

Dette henger sammen med teorien om gevinsten ved
spesialisering eller arbeidsdeling, skrevet av Adam
Smith 200 år siden.

Og ikke så langt tilbake, i 1977 satt svenskene Eli
Heckscher og Bertil Ohlin fokus på faktortilgang som
en å måte analysere komparative fortrinn på. I lyset av
alle disse teoriene, er det ikke vanskelig å se at mange
land i Afrika har komparative fortrinn i landbrukspro-
duksjon i  forhold til Europa og USA. Mer jordarealer i
forhold til maskiner kan forklare dette fortrinnet. Derfor
burde de mange små bøndene og de store land-bruks-
aktører få økte muligheter til å eksportere mat til Ves-
ten. Dette vil føre til økt inntekt, økt investering, økt kvali-
tet og produktivitet. Som tilleggseffekt kan dette bidra
på lang sikt til å redusere matmangel og sulte-
katastrofer.

Hvis vi begrenser oss til  kortsiktige løsninger,  blir det
ingen trøst for mange av oss, som fortsatt venter  på
den siste solidaritetskampanjen. Mennesker som er i
nød skal hjelpes, uansett om de som hjelper gjør det
med gammeldagse misjonærholdninger eller rett og
slett for å få god samvittighet. Vi er  alle stolte av  at
mange mennesker i dette landet  tør å  gi en hjelpende
hånd, selv om de ikke har en god oversikt over andre
mulige løsninger.

Det er blitt en ”main stream” oppfatning at det er best å
hjelpe dem til å hjelpe seg selv. Slik har det vært for
Europa, etter 2. verdenskrig. Marshallplanen ble iverk-
satt i de flest vesteuropeiske land for å gjenreise øko-
nomien. Selv Norge fikk hjelp fra USA og hadde mulig-
het til å vokse frem på grunn av handel, først som skip-
fartsnasjon og fiskerigigant og senere som energi-
produsent. Det var utnyttelsen av sine komparative for-
trinn og muligheten til å eksportere til datidens rikere
land, som førte til at den norske levestandarden har
vokst opp til det nivået der vi befinner oss i dag.

Det er altså stadig flere politikere og økonomiske aktø-
rer i Afrika for eksempel som sier: ” we don’t need help,
let us do business”. Bush fikk klar beskjed fra noen av
disse aktørene i Vest Afrika og Sør Afrika da han be-
søkte kontinentet i fjor. Fakta var at Afrika taper mer på

Frukt selges på åpen gate... Mange land i Afrika
trenger først  et godt  indre marked før de kan klare

seg på  verdensmarkedet.

Med åpen handel, vil strevet gi større avkastning.
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importrestriksjoner og subsidier i USA og i Europa enn
det kontinentet tjener gjennom all vestlig bistand til
sammen. Men er disse politisk/økonomiske argumen-
tene relevante når det faktisk er mennesker som sulter
i Afrika og som trenger hjelp nå? Jo, fordi det er ikke
noe motsetningsforhold mellom åpen handel og kort-
siktig bistand. Sultne mennesker kan ikke vente til at
alle eksportrestriksjoner i i-land er nedsatt, og produk-
tiviteten har gått opp i landbruksektoren i U-land. Det
skal fortsatt være aktuelt med nødhjelp. Men det kreves
samtidig en moderne måte å tenke bistand på.Flere
mennesker i verden skal få muligheten til å klare seg
selv. Nødhjelp  og åpen handel skal gå hånd i hånd. De
internasjonale bistandsorganisasjonene, engasjerte
journalister og studenter bør være flinkere til å se på
mulighetene i den tredje verden. Dette kan gjøres ved å
skaffe seg mer informasjon for å finne en ny og bedre
måte å hjelpe mennesker i nød på. Hvis vi skal komme
ut av ”den onde sirkelen” av katastrofer og kortsiktige
løsninger,  må de få ”kapitalistene” i U-landene få mu-
ligheten til å eksportere til i-land. Utviklingsdebatten
bør ikke være dominert av venstre radikaler og idealis-
ter. Historien har vist at en balansert kombinasjon av
handel, økt privat investering og demokratisk, god of-
fentlig styring kan fungere best. Den skandinaviske
velferdsmodellen er et godt eksempel.

Hvis Norge fortsatt skal ha et godt rykte som humanitær-
makt så er det på tide å tenke nytt. Dette skjønte politiker-
ene flest i Stortinget som nå går inn for økt import av
mat fra u-land. Men i Verdenshandelsorganisasjonen
har ikke de industrialiserte land og 3.verden ennå blitt
enige om hvordan de kan få til en mer rettferdig handel
i verden.

Mens politikerne prøver å finne de riktige løsninger, får
vi nøye oss med de ”gamle” hjelpemetoder. Neste gang
du bestemmer deg for å være bøssebærer eller for å gi
100 kroner for å hjelpe de fattige, gjør det, men ikke
stopp der. Tenk også på andre og bedre måter å være
engasjert på. Og for en god kristen, kan det være bedre
på lang sikt å ”lære dem å fiske, ikke gi dem fisk”.

Skal denne gutten jobbe med de samme
tradisjonelle utstyrene når han blir voksen?
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Vår lønnsomme våpeneksport

Linda S. Oksnes  lindaok@student.sv.uio.no

En inntekt på 2,3 mrd i 2002 for salg av hele våpen-
systemer. Eksport av våpen totalt beløper på mye mer.
Det er litt penger det. Men hvor lønnsomt er det egent-
lig?

Regnskapets inntektsside er betydelig, men hva med
utgiftssiden? Når en beregner samfunnets totale kost-
nader, ser man ikke bare på kostnader som bæres av
bedriftene, men også på kostnader ved eventuelle ek-
sterne virkninger. Mye tyder på at de samfunnsøkono-
miske kostnadene ved våpenhandel er betydelige.

Hvor store de totale kostnadene beløper seg på, er i
stor grad definisjonsavhengig. Subsidier og ødeleg-
gelse av mennesker er eksempler på hva som kan
tolkes som kostnader. Førstnevnte påvirker norsk øko-
nomi direkte, men den andre er nok den mest kost-
bare. For bedriftene som driver med den type produk-
sjon er det nok lønnsomt, ellers ville de funnet på noe
annet. Hva staten og vi andre tjener på det er høyst
uklart. Myndighetene mottar riktignok inntekter i form av
skatt. På den annen side bidrar de til å dekke produk-
sjonskostnader og sitter igjen med forpliktelser om å
undertegne gjenkjøpsavtaler. Beslag på verdifull ar-
beidskraft kan også sees på som en slags kostnad. I
hvertfall hvis arbeidskraften kan gi større avkastning
ved å bruke kompetansen på andre områder.

Våpennæringen har en bråte ingeniører (blant annet i
realfag) i sin arbeidstokk. Det snakkes stadig om at det
er for få som tar en grad innen realfag. Hvis dette ikke
bunner i frykt for tap av prestisje, som følge av dårlig
resultat på den internasjonale realfagsstatistikken,
kunne kanskje samfunnet vunnet på å frigjøre noen av
disse fra våpenindustrien? De kunne sikkert brukt sin
kompetanse til noe mer nyttig. Litt pedagogikk og vips
de kunne blitt lærere. Å gi andre en god utdannelse
anses som viktig i økonomisk øyemed. Kanskje kunne
de utviklet et hat slettende serum. Alle som tok det ville
synes de de hatet før nå var helt topp.

Subsidier føres under utgifter i statsbudsjettet. Den
norsk våpennæringen er sterkt subsidiert, pluss at de
driver under særs gunstige rammebetingelser. De di-
rekte tilskuddene er blant annet i form av SND- og FoU-
midler1 . I 2003 ble det over statbudsjettet brukt 501
millioner på forskning og utvikling (FoU-midler) for rene
forsvars formål. I tillegg kommer prosjekter som siktes
inn mot både sivile og forsvar. Vinghøg A/S, som med
støtte fra SND utviklet AMRWS, et  teknisk avansert
våpensystem, er et eksempel på et SND støttet pro-
sjekt.

Som mer indirekte tilskudd, er forskning og markeds-
føring for bedriftene i forsvarets regi. Til promotering av
norske produkter, har forsvaret ansatte ved flere
utenriksstasjoner. Disse reklamekonsulentene, som
lever fett på forsvarets gasje kalles forsvarsattacheer.
Til forskning er det etablert et eget institutt, FFI forsva-
rets forskningsinstitutt. Subsidier medfører en vridning
i markedet mot økt produksjon. Så lenge det i et uregu-
lert marked produseres mindre enn det som er sam-
funnsøkonomisk optimalt, er dette positivt. Spørsmålet
er om det i et uregulert våpenmarked produseres for
lite? Så evt., hvorfor støttes næringen? Forsvarsdepar-
tementet kunne ikke svare. Utvikling av nye våpen-
systemer kalles en investering i sikkerhet. Empirisk er
en slik påstand diskutabel. Et argument mot er at det
finnes eksempler på at norske våpen er anvendt aktivt,
ikke bare som avskrekkelse. Store mengder våpen som
benyttes aktivt i en konflikt forverrer resultatet av konflik-
ten, og kanskje selve konflikten. Siden norske våpen
eksporteres til land som Italia, Storbritania og USA har
vi ingen garanti for at de ikke ender i  Algeri, Colombia
for eksempel. Land hvor overgrep foregår i stort om-
fang.

For at noen skal kjøpe norske produkter må vi kjøpe
noe igjen. Gjenkjøpsavtalene er en slags uskreven lov
som verserer i våpenmarkedet. Myndighetene krever at
hvis vi skal gidde å kjøpe noe av dere, så må dere
kjøpe noe av oss. Ikke alle avtaler blir kastet etter en.

Raketter har et stort potensiale for ødeleggelse.

Slik ser det ut når en rakett treffer målet sitt. Det er
uvisst om det var en norsk rakett som ødela denne

tanksen.
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Norske myndigheter har inngått en kontrakt om delta-
kelse i det amerikanske Joint Strike Fighter- prosjektet.
Avtalen går ut på å investere 1016 millioner frem til
2012. Utbytte ved investeringen er kampfly, som de kan
få kjøpe hvis de vil. Med andre ord, de har investert i et
produkt de ikke vet om de vil ha, men har lagt inn smø-
ring tilfelle de vil ha det. Slik får produsenten Locheer
Martin enda mer penger, som kanskje går til å avholde
strategiske kanapé-møter med amerikanske myndig-
heter. 1016 millioner kroner er mye penger, penger som
kanskje kunne vært anvendt mer fornuftig. Sponsing av

kanapé spising i det Hvite Hus er ikke pareto optimalt
(økonomisk effektivt). Kaka kan bli større enn et par
ekstra amerikanske bilringer og deres velvilje. Kanskje
kunne de vært brukt til å mette noen av de 850 millio-
nene i verden som sulter. Mennesker som er feil- og

underernærte jobber mindre produktivt enn de som ikke
er det. Hvis disse får nok mat, vil de kunne bli mer
produktive. Riktignok skal pengene gå til utvikling av
nye supre kampfly, som sikkert blir effektive på sin måte.

Rimelig vil det vel være å si, at forbruk av våpen har
negative konsekvenser. Derfor kan ikke støtte av våpen-
industrien begrunnes med lønnsomhet. Produksjonen
er større enn optimal, når negative virkninger er tilstede.

Det finnes ingen statistikk over hvor store kostnader
drap og lemlestelse av mennesker medfører. ”Et men-
neske liv kan ikke måles i penger.” Betalingsviljen til en
mor eller far som har mistet sin datter for å få datteren
tilbake er nok uendelig. Ingen penger i verden kan er-
statte det tapet. Dette er en virkning ved forbruk av vå-
pen som faller utenfor markedet. I dag er det mennes-
kene som blir drept og deres pårørende som bærer de
største kostnadene. I andre markeder har en prøvd å
integrere de eksterne kostnadene i markedet, for ek-
sempel  ved skattlegging. I prinsippet er det det samme
om en skattlegger produsent eller forbruker. Hvem som
tilslutt betaler avhenger av strukturen i markedet. Siden
det er litt vanskelig å pålegge konsumentene av våpen
en avgift, ville det kanskje vært praktisk å legge den på
produsentene. Det ville vært en slags ”lik og lemlestel-
ses” avgift. Pålagt uendelig store avgifter, spørs det hvor
lønnsom produksjonen vil vise seg å være.

1 FoU-midler er penger anvendt på forskning og utdan-
ning. Dette er et spleiselag hovedsakelig mellom nor-
ske myndigheter og norsk næringsliv

Våpeningeniører i aksjon.

Cruise Missiles on a Friday Night
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Finnes det fascisme på Økonomisk institutt? Fascis-
men er for de fleste ensbetydende med Hitler og Mus-
solini, noe man leser om i historiebøkene. Heldigvis
har nynazistene marginal oppslutning i Norge, i mot-
setning til søte bror, hvor skinheads åpenlyst løper rundt
i gatene og skriker slagord, hvis de ikke terroriserer de
asosiale, som de ble kalt av nasjonalsosialistene. De
asosiale var jøder, sigøynere, negere, mentalt- og fy-
sisk handikappede og de homoseksuelle.

Venstresiden har historisk sett hatt tilbøyelighet for fas-
cisme. Proudhon koblet jødene til kapitalismens grisk-
het. Selv Marx mente den jødiske kollektive identiteten
bare var basert på grådig pengevirksomhet. I følge Marx
forutsatte avskaffelse av pengeøkonomien ”mennes-
kehetens frigjørelse fra jødedommen” (Om jøde-
spørsmålet, 1844). De kommunistiske politistater er
en tragisk historie, men den slags impulser utgjør in-
gen reell trussel i dag, ikke i Norge og i hvert fall ikke på
økonomisk institutt. I Sovjet ble avvikende folkegrupper
og dissidenter deportert. Målet var et politisk, etnisk og
kulturelt endogent Sovjet. På 90-tallet er det flere tilfel-
ler av etnisk rensing av de nasjonalistiske regjeringer
på balkan. Jörg Hayder og Le Penn er tegn på at det er
den ultrahøyre-bølgen som er den store trusselen i Eu-
ropa i dag. I Danmark er Dansk folkeparti i regjering og
har fått til å forandre innvandrerlovgivning på minst ni
viktige steder. Blandt annet er begrepet flyktning blitt
omdefiniert og det er satt en stopper for familie-
gjenforeninger. Sammen med Frp har de til felles å
føre en populistisk, nasjonalistisk, liberal politikk hvor
innvandrere står for trusselbildet og sammen med an-
dre svake grupper må ta støyten.

I grove trekk kan man si at venstresiden er mer skep-
tisk til markedets evne til å løse alle problemer enn
høyresiden, det gjelder også rettferdighet, noen kan gå
så langt som å mene at markedet er rettferdig i seg
selv. Grad av overbevisning og ønsket størrelse på of-
fentlig sektor bestemmer hvor langt ut på flankene den

Facisme på Økonomisk institutt

Stefan Eklund stef@n.eklund.nu

politiske plasseringen blir. Innenfor etikken går grunn-
inndelingen mellom altruisme og egoisme. Egoismen,
den rasjonelle nyttemaksimeringen er drivkraften i mar-
kedet, fellesskapet og det felles beste er målet for al-
truistene. Altruismen kan tenkes på som egoisme, man
opplever selv lykke gjennom andres gleder. Det mot-
satte tankeeksperiment er også mulig. Adam Smith
beskrev det geniale i at mennesker som etterstreber
egen fortjeneste oppnår det beste for fellesskapet gjen-
nom den usynlige hånd. Det geniale er ofte det enkle,
eller det vanskelige fortalt på en enkel måte, men noen
ganger blir det litt for enkelt. I dag er moderne spillteori
med John Nash en utfordrer til den usynlige hånds
overlegne evner. De som har vært borte i fangens di-
lemma vet at det kan lønne seg å samarbeide noen
ganger. Det har også vist seg at markeder med fri kon-
kurranse og perfekt informasjon nærmest er et unntak
og markedsteori dreier seg ofte om å rette opp i
markedssvikt. Dessuten er det penger å tjene på å eli-
minere den perfekte informasjonen og å få konsumen-
tene til å velge varer etter følelser. Det er et helt eget fag
som heter markedsføring. Nå er vi jo likevel kommet litt
lenger og det finnes mange adhocteorier av varierende
kvalitet for å bygge opp under den store markedsteorien.
Dagens største kritikk mot sosialismen, eller offentlig
sektor, går stort sett på manglende tilpasningsevne og
effektivitet.

Vi finner altså fascisme til høyre og venstre som kon-
statert innledningsvis. Selv i etikkens grove inndeling
mellom altruisme og egoisme finnes fascisme på
begge sider. Paradoksalt nok så kan man finne likhets-
trekk mellom Hitlers etikk og altruismen. Han ville jo
det beste for fellesskapet. Problemet var bare at det var
det ariske fellesskap han fremmet. Det i seg selv er det
ikke noe galt med, men for de som ikke oppfylte kriteri-
ene var det ikke like moro. Også Stalin, Lenin og Mao
sammen med de andre kan regnes for utilitarister. De
som vil fremme markedsøkonomien og kapitalismen
kan med Adam Smiths argument hevde at det er til det
felles beste og på den måten kan de også regnes for
utilitarister. Etikken er også kommet litt lenger siden
den gang, og vi får håpe at noen har lært av historien
selv om det ikke virker som om alle har det.

Il Duce. Benito Mussolini

Sieg heil!
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Historisk sett har ulikheter, økonomisk svikt og arbeids-
ledighet ført til ekstreme sosialistiske reaksjoner. Kom-
munismen og fascismen sto sterkest etter den store
depresjonen i 30-årene. Hitler eliminerte den enorme
tyske arbeidsledigheten, han satte i gang prosjekter
som autobahn og bobla, men vi som kjenner hele his-
torien vet at resultatet av hans politikk ikke var verdt det.
Keynes hadde andre løsninger på problemene og bi-
dro til bedre forståelse for de økonomiske mekanis-
mer i en større sammenheng. Hans modeller fokuse-
rer på etterspørselssiden og det var vel der det gikk galt
den gangen. Etter krigen ble i Europa sviktende privat
etterspørsel ofte erstattet med offentlig. En konsekvens
var sterk vekst i offentlig sektor. Ulempen var at veksten
ofte var finansiert med lån. På sent nittitall begynte man
å se seg nødt til å betale ned lånene i mange land.
Privatiseringen har vært med på å finansiere dette. I
tillegg er det mange ivrige markedstilhengere som
mener at den offentlige sektoren er inneffektiv og en
enkel reaksjon er å gjøre den så liten som mulig. To
fluer i et smekk. Da blir kaka større og det blir mer å
dele på.

Problemet er her ulikhetene og de som faller utenfor
systemet. De ekstreme mener ofte at taperene har valgt
sin skjebne selv, alle har et valg og kan lykkes. Et sik-
kert tegn på fascisme er segregering, inndeling i gupper.
Det må også til et element av rettferdiggjøring av seg-
regeringen. Dermed er det lov å sparke på de som
ligger og her er en parallell mellom de klassiske so-
sialistiske og de moderne ultrahøyre fascister.

I George Orwell’s Animal Farm fra 1945 tar dyrene over
bondegården. Det sporer av ganske fort og frigjørerne
blir de nye tyranner. Et av slagordene er ”alle er like”,
noe som blir korrigert til ”alle er like, men noen er likere
enn andre”. Boken er slik jeg tolker det primært en kri-
tikk til kommunismen, men det interessante her er elite-
tenkningen. I et i utgangspunktet godt system dannes
det en elite, det var partiet i Sovjet og det er kapitalen i
vesten.

Et slagord og en forutsetning for noe rettferdighet i
markedsøkonomien er likhet. Det er likhet innfor loven
og like forutsetninger for å realisere seg selv. Her
korrumperer tankeverket når noen ikke har råd til
samme advokathjelp som andre og noen ikke har like
bra forutsetninger som andre til skolegang og karriere.
Hvis det ikke er like forutsetninger for alle så er det
vanskelig å rettferdiggjøre at det finnes narkomane som
ikke får hjelp med at de har valgt det selv. Segrege-
ringen er en viktig del av fascismen. For de ekstreme
nyliberalistene er det de som ikke får plass i det foren-
klede markedsøkonomiske system som risikerer å bli
tråkket på.

Fascisme er også ekstremisme. Darwinismen i seg
er passe uskyldig, men implisert på mennesker, sosial-
darwinisme, er en ekstrem form. Økonomisk lønnsom-
het og særlig profittmaksimering er det i seg ingenting
galt med, men også disse kjære begrep kan medføre
overgrep hvis de impliseres på mennesker. Etter
kvalitetsreformen får fakultetene som kjent inntekter etter
hvor mange studiepoeng som er produsert og kostna-
dene er proporsjonalt økende med antall elever. Det
skapes insentiv til å prioritere  de effektive elever foran
de inneffektive. Fordelen og mest sannsynlig en av
hensiktene er at det også blir gitt et økonomisk insentiv
til å effektivisere studentene. Det negative er at det gis
insentiv til å kvitte seg med de som trenger mer ressur-
ser, det er de som på en eller annen måte og i varier-
ende grad er syke, enten fysisk eller psykisk. Også frem-
medspråklige studenter krever mer ressurser. Det er
de som i sin tid ble klasifisert som asosiale og uøn-
skede i samfunnet. Også fritenkere og villhjerner, noen
ganger omtalt som intellektuelle, var uønskede.

Økonomi som fag blir definert som deskriptivt apolitisk,
men i praksis er en annen del av økonomien, den poli-
tiske økonomien, i stor grad normativ. Universitetet er i
prinsippet politisk uavhengig, men i praksis blir det i
stor grad påvirket av politiske interesser. Kvalitets-
reformen er et godt eksempel på dette, økonomiske
prinsipper skal nå i større grad styre universitetet, på
godt og vondt. Universitetet har en tradisjon for å legge
til rette for de med mindre ressurser. Et eksempel er
Heikki Sørum som sliter med konsentrasjonsvansker.
I Universitas 5/2004 kan man lese om ham (http://
universitas.uio.no/magasinet/?sak=4114). Det er KFS
som skal ivareta interessene til de som har dokumen-
terte problemer. I artikkelen mener de selv at de er
underfinansiert. I tillegg til de som har problemer som
kvalifiserer som sykdom kommer de som disponerer
mindre ressurser enn andre. Noen trenger mer tid på
studiene enn andre. De har mindre mulighet til å jobbe

Bush og Le Pen

Massegrav fra 2VK
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ved siden av studiene hvis de trenger det. Det er viktig
å respektere studievalgene i den grad det lar seg gjøre.
Like viktig som å ha riktig folk på riktig plass så er det
viktig at de selv vil være der. Studiefinansieringen setter
en stopper for å ta videreutdanning i mer enn åtte år. De
som velger å legge om studieløpet og har blitt forsinket
sliter, dette henger gjerne sammen. Det er bedre i Norge
enn mange andre land vi gjerne sammenligner oss
med, i Sverige er grensen nå satt ned til fem år. Da kan
man ikke få fullfinansiert en medisinutdannelse selv
med full progresjon. I Norge blir i dag forsinket progre-
sjon straffet med større låneandel. Det gis unntak for
sykdom og graviditet, men ikke med de som sliter med
hverdagsproblemer. De sistnevnte får ikke utnyttet sitt
potentsiale på den måten. I Norge er det vanlig med
vinterdepresjoner i varierende grad. Sollys styrer pro-
duksjon av lykkehormoner, men stopper også produk-
sjonen av sovehormoner. Kanskje av den grunn og si-
den stresshormonene er på topp tidlig om morgenen
legger mange sine forelesninger til 8.15. Synd bare at
det store deler av året ikke er lyst så tidlig. En sammen-
ligning mellom forelesninger på forskjellig nivå (vår
2004) viser at de ferskere studentene får tidligere un-
dervisning. Det kan være bevisst for å luke ut grupper
eller en tilfeldighet. En gjennomgang av vårens fore-
lesninger viser at kurs på lavere nivå helt klart har større
hyppighet av forelesninger som begynner 8.15. Fra
3000 nivå er mindre enn 10% av forelesningene for
tidlige og på lavere nivå nesten 30%. På kurset
econ1310 som er obligatorisk, er forelesningen og 4
av 6 seminarer tidlige.

En billig og bedre løsning hadde kanskje vært å plas-
sere sollyskastere i foajen for å få folk til å våkne. Det er
et tiltak for tilbudssiden til studentene. Det er investert i
nytt ventilasjonsanlegg i lesesalen, det bidrar nok til
mer effektiv lesing for alle, særlig ressurssvake og de
med konsentrasjonsvansker.

Det må også gis skryt for at seminarene ikke er blitt
obligatoriske enda. De fleste har bra oppmøte hvis kva-
liteten er god. Det er en ting som må måles. Det kan
gjøres så enkelt som å la studentene trykke på en
knapp i det de kommer (jeg kan tenke meg at anonymi-
teten kan misbrukes av seminarledere med dårlig opp-
møte). Det  jobbes med å få på plass et kvalitetssikrings-
system, det er meningen at implementeringen skal
begynne til høsten. I dag begrenses kvalitetsmålingen
til en spørreundersøkelse per semester i hvert kurs.
Nå som Robert Hansens engasjement er sagt opp,
kan man spørre hva disse undersøkelsene har å si.
Som en meget populær foreleser vil han bli savnet,
studentenes preferanser er ikke respektert i saken. På
instituttet er det også prøvd skapt en elite, profesjons-
studentene, de blir prioritert og gitt mer ressurser. Se-
gregering og elitetenkning er helt klare fascistiske fare-
signaler. Elitetenkningen har sine røtter i sosial-
darwinismen og får utløp i glorifisering av vinnerne og
lederne av systemet.

Her er sammenhenger mellom etikk, politikk og øko-
nomi forsøkt gjort rede for. På universitetet er de tre
delene delvis organisert fra hverandre. Etikken er på
økonomisk institutt ivaretatt i kurs om rettferdighet i for-
deling. Politikken er representert i kurs om velferds-

økonomi. Ingen av kursene er obligatoriske. En viss
grunnleggende forståelse for den slags sammenhen-
ger er en fordel for å forstå dynamiske modeller. Øko-
nomisk ustabilitet har ført med seg store tragedier, de
som jobber med å stabilisere bidrar også indirekte til å
fjerne grobunn for ekstreme reaksjoner og fascisme.
Det er det noen professorer og studenter her som har
ambisjoner om.

Et fungerende økonomisk system er en forutsetning
for politisk stabilitet. Handel skaper avhengighetsfor-
hold og må sies å være fredsskapende i den grad de
er gjensidige. Et eksempel på det kan være olje-
handelen. I tillegg til de individuelle økonomiske
insentivene ved studier på instituttet så finnes det i en
større sammenheng andre insentiver.

Uansett politisk holdning så er systemtenkning farlig,
markedet er også et system som kan overdrives. Over-
dreven individualisme og frihet for den enkelte går ut
over andres frihet. Den totale mengde frihet kan der-
med bli mindre. Det gjelder å se bak tallene ellers kan
det spore av. Markedsøkonomien som ideologi er et
lappeverk med mange ad hoc teorier, løsninger for å
råde bot på de uakseptable sidene av kapitalismen.
Systemet har utviklets over flere tusen år og har hatt en
voldsom utvikling det siste seklet. Sosialismen som
fenomen har også en lang historie, men er som poli-
tisk ideologi relativt ny. Den har også hatt større van-
skeligheter å utvikle seg som utgangspunkt da den i
sin rene form, kommunismen, er blitt tillempet som
diktatur (proletariatets diktatur er et midlertidig stadium
ifølge Marx). Gode forslag til forbedringer fra egne rek-
ker er i beste fall sett på som kritikk og i verste fall
utfordring av makt med etterfølgende henrettelser og
deportasjoner. Nyere sosialisme sliter fortsatt med det
samme grunnleggende problemet. Det mangler øko-
nomiske insentiv til forbedringer. I tillegg til fravær av
gulrot så mangler pisken. I et demokrati er riktignok det
politiske styret mulig å skifte, men i offentlig sektor fin-
nes et veldig sterkt oppsigelsesvern som kan tenkes å
direkte motvirke effektiviseringer. Der forsviner også en
del av dynamikken. Det burde vært mulig å gi offentlig
ansatte en bra pakke slik at det blir gunstig å rasjona-
lisere vekk sin egen stilling for å sette det på spissen.
Mange yrker i offentlig sektor har sterke insentiver som
ikke er økonomiske i tillegg til de som finnes i andre
yrker, særlig pleie og omsorg. Som samfunnsøkonomer
har vi et sterkt insentiv til å bidra til en forsvarlig sam-
funnsutvikling. Det hele dreier seg om å prøve å ikke
slå i hjel hverandre. Noe som har vist seg å ikke være
så lett. Tendensene i vår tid må tas alvorlig.

Guernica av Picasso
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Eksamensbesvarelsene
ECON3410/4410 – Høst 2004

Gjengitt av:  Enrique Jiménez
                      enriquejir@lycos.com

Besvarelse 1 – Karakter: A

Stig J. Reitan
stigjr@student.sv.uio.no

Oppgave 1
Årsaken til at moderne økonomi har gått bort fra en flow modell til en flyt modell.
Da flyt modellen ble brukt var valutabeholdningen stort sett bestemt av utenrikshandelen, altså handelsbalansen.
Grunnen til dette var at de fleste valutatransaksjoner ble utført ved å betale/kjøpe import/eksport. Siden handelsba-
lansen er en flytstørrelse (endres over tid) ble altså valuta-modellen målt i en flytstørrelse, d.v.s. valuta pr. måned
og lignende.

I nyere tid har det blitt mye lettere å handle valuta over landegrenser p.g.a. av deregulering av finansmarkedene og
utvikling av ny teknologi ved at en kan handle store mengder valuta ved noen tastetrykk. Derfor blir nå samlet
valutabeholdning sett på som gitt på et tidspunkt, slik at modellene forklarer valutakurser ved å se på hvordan
allokering av valuta blir bestemt.
Disse modellene måler valuta i absolutte størrelser d.v.s. antall dollar, kr, euro, o.s.v.

Oppgave 2
a) Valuta tilbudet i denne portefølje modellen, bestemmes ut fra at netto etterspørsel av valuta av myndighe-
tene (Fg) skal være lik netto tilbud av innenlandsk privat sektor (Fp) og utenlandsk tilbud (F*)
Setter inn for Fp fra modellen.

Fg  = -F*0 – (P/E)f(i-i* - ee(E), (B0 + M0 + EFp0)/P)

Finner helning til Fg ved å partiell derivere mhp E:

δFg/δE = (P/E2)f + (P/E)free’ – (P/E)fw(Fp/p)
δFg/δE = (Fp0/E)(1-fw) + (P/E)free’   > 0

b) Innser lett at tilstrekkelig betingelse for en tilbudskurve med positiv helning er:
Fp0 > 0, de privat har netto positiv valuta beholdning

fw < 1, ved at formuen øker kan ikke etterspørselen øke med mer enn formuen øker, dvs kan ikke låne for å inves-
tere i valuta (spekulere)

fr < 0, dette sier at etterspørselen etter valuta øker ved at risikopremier øker. Et eksempel er at etterspørselen etter
valuta reduseres når innenlandsk rente (i) øker. Årsaken til dette er at høyere rente gir bedre avkastning ved å
plassere aktiva i valuta (dollar).

                                                                   

Dersom disse betingelsene ikke er oppfyllt kan en få tilbudskurve med negativ helning, men dette gjør at valuta-
markedet blir ustabilt.

ee’ < 0, dvs. ved at kroner
depresieres (ved flyt) E opp, vil
forventningene være at det kommer
en appressiering senere. Dette
kalles regressive forventninger.
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Oppgave 3
- Sterilisering:
Har fra portefølje modellen at:
dM + dB - EdFg = 0
altså at ethvert kjøp må tilsvare et salg.
Dersom det er full sterilisering betyr dette at myndighetene kontrollerer pengemengden.
Slik at dB/EdFg = 1. Altså ved at myndighetene intervenerer i valutamarkedet, kjøper/selger de så mye obligasjoner
(B) at pengemengden holdes konstant. Dette vil ikke være mulig ved full kapitalmobilitet fordi

-dM/dB = -mi/(fr + m) < -1,       mi < 0 (δm(i,y)/δi)

Ser at når fr , som er målet på kapitalmobilitet blir veldig stor (|fr| stor), vil ikke pengemengden kunne kontrolleres
siden (-dM/dB vil gå om 0)

- Intervensjoner:
Dette betyr at myndighetene (sentralbanken) gjør markedsoperasjoner i valutamarkedet ved å kjøpe/selge valuta
for å påvirke val. kursen i ønsket retning.
I denne modellen må sentralbanken gjøre dette ved å kjøpe obligasjoner (-B). Men dette vil da også påvirke
pengemengden, dersom ikke sentralbanken kjøper mer obl. enn de trenger for å påvirke valutakursen, siden
renten går ned. Noe som vil påvirke pengemarkedet (M/P = m(i,y))

Intervensjoner blir mindre effektive ved høy kapitalmobilitet.

Oppgave 4
a) Dette er 9 likninger i 8 endogene variabler. Årsaken til at det bare er 10 endogene med 11 likninger er
Walras lov som sier at dersom N-1 markeder er i likevekt, vil også det siste være i likevekt.
- Endogene (regime uavhengige): Wp, Wg, r, Fp, F*
- Eksogene (regime uavhengige): P, Y, b0, m0, Fp0, i*
i) Fast valuta, full sterilisering
Endogene: Fg, i, B.
Eksogene: E, M

ii) Flytende kurs, full sterilisering
Endogene: E, i, B
Eksogene: M, Fg
iii) Flytende kurs, fast rente
Endogene: E, M, B
Eksogene: Fg, , i

b) Regime: Fast kurs, full sterilisering blir umulig ved å full kapitalmobilitet. Årsaken til dette er at

                                                             

δFg/δi = -(P/E)fr’, ved høy kap. mob. Er | fr | høy, derfor kan en renteendring ved en endring i pengemengden (f. eks.
gjennom pengepolitikk) føre til at alle valutareserver tømmes over natten.
Ser dette av figuren ved en økning i pengemengden, fører til Fg = 0.
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Oppgave 5
En ekspansiv pengepolitikk ved flytende kurs og full sterilisering.
En ekspansiv pengepolitikk vil påvirke pengemarkedet ved endr. i ”M” og ”i”.

dM = Pmidi
di = dM/Pmi

                                                                         

Likevekstbetingelsen for valutamarkedet vil endre seg med endringer i E og i (som er avhengige av M gjennom
pengemarkedet)

0 = (P/E2)fdE – (P/E)fr di - (P/E)fw(Fp0/p)dE + (P/E)free’dE
0 = (Fp/E)(1-fw)dE – (P/E)(fr/P)(dM/mi)+ (P/E)free’dE

hvor dE/dM = fr/(mi(Fp(1-fw) + Pfree’)

                                                            

(*) Helningen til i-E kurven finner en ved å derivere likevektsbetingelsen i valutamarkedet ved å se på E som en
funksjon av i:

0 = (P/E)f(δE/δi)  – (P/E)fr + (P/E)free’ (δE/δi) - (P/E)fw(Fp0 /P)(δE/δi)

δE/δi = fr/[(Fp/E)(1- fw ) + (P/E)free’]    <  0

I valutamarkedet skjer dette ved en økning i M

                                                                          

Får altså en depresiering av kronen ved en ekspansiv pengepolitikk.
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Oppgave 6
Velger her å bruke AS-AD modellen. Her antas det perfekt kapital mobilitet, slik at risikopremien blir lik null. Derfor
må udekket rente paritet holde → i = i* - se(s)

Ser på effekten ved ekspansiv finanspolitikk ved å øke G (offentlige utgifter).
Dette får AD-kurven til å skifte i begge regimer. Velger å se på et vertikalt skift siden dette blir likt i begge regimer.
Differensierer AD-kurven mhp π og G (holder Y fast)

0 = dG + PCAσ

dπ
dπ/dG =1/-PCAσ   > 0

AD-Kurven er gitt ved:

Y = c(Y-T) + I(ϕ) + G + PCA(Y,Y*,(π + S/(S-1) - π*)σ-1)
Der    ϕ = (i* - se(s) - π)

Finn σ ved å ta logaritmen av σ og derivere mhp tiden.

Lnσ = lnS + lnP – lnP*

Deriverer mhp tid:

(σ – σ-1)/σ-1 = (S – S-1)/(S-1) + (P – P-1)/(P-1) - (P* – P*-1)/(P*-1)
 σ/σ-1 = S/S-1 - X + π - π* + X

Der
π = (P – P-1)/(P-1)
π* = (P* – P*-1)/(P*-1)

Og multipliserer opp med σ-1

                                                                   

AS er gitt ved:
      _              _
π = πp + a(Y-Y)
Og har helning    d π /dY = a > 0

AD sin helning er brattere ved flytende kurs. Årsaken til dette er at endringer i inflasjonen her påvirker renten som
igjen påvirker realvalutakurs. Dette fører til at investering endres. Altså investering går ned når Y øker pga økte
renter. AD ved flyt får også en effekt gjennom valutakursen ved at inflasjonen øker. Dette påvirker realvalutakurs
som igjen påvirker handelsbalansen.
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Ser effekten på inflasjon blir lik, mens produksjon (Y) øker mer ved fastkurs enn ved flyt.

På kort sikt det bli høyere inflasjon og mer produksjon i begge regimer.
På sikt til begge AD-kurvene skifte innover pga av en real appressiering, pga høy inflasjon. Dette vil forverre
handelsbalansen fordi PCAσ < 0.
                                                            _
Også hjemmeinflasjonen vil øke (π) pga av den høye inflasjonen. Dette skifter AS-kurven oppover. Dermed blir
effekten i begge regimer.

                                                                         

Får gradvis skift tilbake i AD-kurven mens skift i π også går nedover (etter initielt å ha økt).
Får en bane som beskrevet med pilene.

                                 

Oppgave 7
a) Dette vil kunne føre til en ganske stabil kurs dersom intervensjonene er vellykkede. Og hindre at kursen
nærmer seg båndet som ofte vil tiltrekke flere spekulanter.
Men med en høy grad av kap. mobilitet, kan en risikere å gå helt tom for valutareserver dersom en hele tiden skal
intervenere, siden det kreves en stor mengde for å påvirke kursen.
b) Dersom valutakursen går utenfor målsonen må en enten utvide sonen (ble gjort: EMS i 1993 med sone ±
2,5% ble utvidet til ± 15%).
Eller la kursen flyte fritt slik det ble gjort i Norge på slutten av 90-tallet.

Oppgave 8
a) ”Intermediate” mål i moderne inflasjonsmål regimer er f. eks. at inflasjon 2 år inn i fremtiden skal være 2,5
%. I følge Rødseth burde inflasjonsmålet ligge 3 år frem i tid, fordi instrumentet til sentralbanken bruker så lang tid
på å påvirke inflasjonen.
b) Instrumentet er å bruke renten til å påvirke eventuelt intervenere i valutamarkedet for å påvirke importert
inflasjon. Renten øker dersom det ser ut til at inflasjonen blir høyere enn målet og omvendt.
c) Fordelen med fleksibel i forhold til et rigid mål er at ved å bruke et rigid mål må det brukes sterkere virke-
midler for å nå mål. Ved å ha et fleksibel mål kan en “skape” en risikopremie selv om det er nesten perfekt kapital-
mobilitet. Dermed kan en delvis bruke renten til å justere etterspørselen i økonomien. Men bare til å støtte opp
under finanspolitikk som har hovedansvaret for økonomisk stabilitet i Norge  i følge St. melding 29 2001.
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Oppgave 9
Impact effekten:
δyt/δxt = β1                       (yt = β0 + β1xt + β2xt-1 + αyt-1)

Neste periode:
δyt+1/δxt = β2 + αβ1                   (yt+1 = β0 + β1xt +1+ β2xt + αyt)

δyt+2/δxt = α(β2 + αβ1)             (yt+2 = β0 + β1xt +2+ β2xt+1 + αyt+1)

På lang sikt vil yt = yt-1 og xt = xt-1
y* = β0 + (β1+ β2)x + αy*
y* = β0 /(1-α) + [(β1+ β2)/(1-α)]x

dy*/dx = (β1+ β2)/(1-α)           Long run effect

For at “long-run” effekten skal bli slik må |α|< 1, ellers vil dette bli en ustabil differensiallikning.

Oppgave 10
Kostnader ved felles valuta:
- Ved forskjellige vekstrater, vil to land få underskudd / overskudd på handelsbalansen over tid, siden ikke

realvalutakursen lenger kan stabilisere.
- Tyskland og Irland burde ha forskjellige renter, men dersom disse er i en valutaunion må de ha like renter.
- Asymmetriske sjokk: Disse kan utlignes dersom det er en stor faktor og/eller kapitalmobilitet, noe det ikke

er i dag.
- To land kan ha forskjellige preferanser i forhold til ledighet og inflasjon, men ved union må inflasjonen være lik.

Fordeler ved felles valuta:
- Slipper vekslingskostnader
- Usikkerhet om fremtidig kurs blir borte i forhold til land i unionen slik at prismekanismen vil fungere bedre.
- Lettere å sammenligne priser, som vil redusere prisdiskriminering.

Besvarelse 2 – Karakter: B

Spørsmål 1

Tidligere var det meste av handelen med valuta knyttet til import og eksport. Hvis man skulle importere en vare fra
USA og betale i dollar måtte man først kjøpe dollar, osv. Import og eksport er det vi kaller flow-variabler. De måles
over tid. Det gir ikke mening å snakke om at importen i dette øyeblikk er så stor, derimot snakker vi om verdien av
importen per år. I dag er bare en liten del av handelen med valuta knyttet til handelen med varer. Et eksempel nevnt
på forelesning sa at i 1992 var total handel med valuta 300 billioner mens bare 30 billioner var knyttet til import og
eksport, altså bare 10%. (Har ikke mer nøyaktig informasjon om hvor disse tallene er hentet fra). Etterspørselen
etter ulike valuta bestemmes altså stort sett av hvordan man velger å fordele sine finansinvesteringer, noe som
igjen avhenger av blant annet rentenivået i landene og usikkerheten knyttet til valutakursen. Det er dette vi ser på i
modell 1 (portefølje-modellen) der totale netto finansinvesteringer er gitt pga. kort sikt, og modellen beskriver
hvordan investorene ønsker å fordele disse. Dette er stock – måles ikke over tid.

Spørsmål 2

a)

I modell 1 regner vi med at utlandets etterspørsel er gitt, og at utlandet hverken etterspør norske penger eller
bonds i innenlandsk valuta. Tilbudet av valuta til sentralbanken er den negative av etterspørselen til innenlandske
investorer og utlandet når valutamarkedet er i likevekt:

Fg = -F*0 -Fp

Vi kan utlede:

(1) Fg = -F*0 – (P/E)f[i – i* - ee(E), (B0 + M0 + EFp0)/P]

Tilbudet av valuta til sentralbanken bestemmes altså blant annet av risikopremien på kroner (r) som bestemmes
av renta i Norge i forhold til renta i utlandet, og forventet depresieringsrate. Kommer nærmere inn på dette i b)

Etterspørselen etter utenlandsk valuta (Fp) avhenger av om hvor villige investorer er til å ta risiko. Dette kommer
fram i funksjonsformen til f.
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b)

Helningen til tilbudskurven:

Differensierer (1) mhp Fg og E:

dFg = ((P/E2)f – (P/E)[fr(-e’e) + fw (Fp0/P)])dE

dFg/dE = (1/E)Fp – (1/E)FP – fw – (P/E)(-fr)e’e

dFg/dE = (1/E)Fp0 (1 - fw) – (P/E)(-fr)e’e

dFg/dE = (1/E) g - (P/E)Ke’e

Har satt g = Fp0(1 – fw) og K = -fr

Vi ser at denne er positiv hvis Fp0 > 0 fw < 1 og ee < 0 og fr < 0. Dette er tilstrekkelige betingelser, men ikke nødven-
dige. Tilbudskurven kan være stigende selv om alle ikke er oppfylt.

Vi kan dele effekten i to:

1) Porteføljesammensetningseffekten (g)
Hvis norske investorer har en positiv nettoinvestering i utenlandsk valuta vil de tjene på en depresiering (E øker).
Verdien av den utenlandske valutaen utgjør nå en større andel av verdien på deres samlede portefølje. Hvis de
ønsker å sette noe av den økte finansielle velferden i norske verdipapirer (fw < 0 ) vil de selge utenlandsk valuta.
Dermed øker Fg.

2) Forventningseffekten (Ke’e)
Hvis investorene har regressive forventninger (e’e < 0) vil en depresiering av krona føre til at
depresieringsforventingene synker. Det vil da bli mer attraktivt å sitte med norske verdipapirer, og Fg øker. Regres-
sive forventinger er ingen selvfølge.

Fr er som gitt i oppgaveteksten negativ. Hvis risikopremien på norske kroner øker, vil det være mer attraktivt å sitte
på verdipapirer i kroner og Fg øker.

Dette gir en kort forklaring på når vi kan tenke oss at tilbudskurven er stigende

                                                                      

Spørsmål 3

Sterilisering vil si at sentralbanken kjøper og selger bonds (B) for å holde pengemengden (M) stabil når valuta-
reservene til sentralbanken endres. Fra modellen har vi at:

dM = EdFg – dB

Full sterilisering vil si at sentralbanken endrer B slik at pengemengden holdes konstant (dM = 0) Graden av
sterilisering er her s:

s = dB/EdFg

Ved full sterilisering: s = 1.

Intervensjon vil si at sentralbanken aktivt går inn og kjøper og selger valuta.



side 36

Spørsmål 4

a)

i) Fast valutakurs med full sterilisering:

Endogene: Wp, Wg, r, Fp, P, ee
                  + Fg, i, B
Eksogene: B0, M0, Fp0, Fg0, i*, Y, F*0
                  + E, M

ii) Flytende valutakurs med full sterilisering:

Endogene: Wp, Wg, r, Fp, P, ee
                  + E, i, B
Eksogene: B0, M0, Fp0, Fg0, i*, Y, F*0
                  + Fg, M

iii) Flytende valutakurs og fast rente:

Endogene: Wp, Wg, r, Fp, P, ee
                  + E, B, M
Eksogene: B0, M0, Fp0, Fg0 i*, Y, F*0
                  +Fg, i

Modellen har 9 likninger til å bestemme 9 endogene variabler. Modellen er derfor determinert.

b)

Når vi har perfekt kapitalmobilitet, vil alle investere sin finansielle velferd der forventet avkastning er høyest, og alle
har de samme forventingene (per def). Forventet avkastning på norske verdipapirer er i og på utenlandske verdipa-
pirer: i* + ee(E). Når vi har perfekt kapitalmobilitet (ingen risikoaversjon, like depresieringsforventninger, ingen
transaksjonskostnader, ingen kapitalkontroll) vil udekket renteparitet derfor måtte være oppfylt:

i = i* + ee(E) - Dette gir oss valutakursen direkte.

Modell 1 reduseres da til:

(1) i = i* + ee(E)
(2) M/P = l(i, Y)

Ved en fast valutakurs, vil renta måtte settes slik at (1) er oppfylt. Pengetilbudet blir dermed gitt fra ligning (2) for å
opprettholde likevekt i pengemarkedet. Hvis for eksempel renta i utlandet øker, vil  rentenivået hjemme øke for å
holde udekket renteparitet (lik forventet avkastning). En økt rente øker alternativkostnaden ved å sitte med penger,
og etterspørselen etter penger vil gå ned. For å opprettholde likevekt må pengetilbudet gå ned. Det er altså ikke
mulig å sterilisere som i regime i).

Spørsmål 5

Flytende valutakurs med full sterilisering.

Regressive forventninger e’e < 0

Hvis myndighetene fører en ekspansiv finanspolitikk, slik at pengemengden øker (for eksempel ved å kjøpe
bonds), må renta gå ned for å opprettholde likevekt i pengemarkedet. Renta bestemmes altså i pengemarkedet.

Det at renta har gått ned, gjør det mindre attraktivt å sitte med norske verdipapirer, og krona vil falle i verdi (depresi-
ere). I modellen vil dette si at E øker.
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Spørsmål 6

En ekspansiv finanspolitikk gjennom å øke G eller redusere T, vil øke Y og sette fart i økonomien. Fast valutakurs:
Økt Y gir økt pengeetterspørsel. I modellen har vi udekket renteparitet. Pengetilbudet må derfor øke. I modellen vil
økt Y gi positive multiplikatorvirkninger gjennom konsumet og importen.

Ved flytende valutakurs kan renta skrives som en funksjon av realpengemengden og Y:
i = i(M/P, Y) - Dette fordi valutakursen kan variere for å holde udekket renteparitet.
En økt Y vil kunne slå ut i økt rente (men vil antageligvis også slå ut i økt M). Økt rente vil her gi en kontraktiv effekt
på Y fordi investeringene faller. Siden renta har økt, må krona appresiere for å holde udekket renteparitet hvis
forventningene er regressive. Dette gjør at handelsbalansen forverres og økningen i Y dempes.

Det kan vises ved regning at: δp/δG | AD, fix, short = δp/δG | AD, float, short

Det vertikale skiftet er altså like stort I begge tilfeller. Av ovennevnte grunner, er AD-kurven brattere ved flytende
valutakurs. Dermed kan effekten vises slik:

                                                                          

Ser at effekten på Y er sterkere ved fast kurs. (punkt B’) enn ved flytende kurs (punkt B). Når Y øker vil ledigheten gå
ned og lønnspresset og prispresset øker. Dermed øker inflasjonen. På kort sikt har altså Y økt, p økt og M økt.

På sikt vil partene i lønnsforhandlingene se at inflasjonen ligger over ”core inflation” (som er det lønnsnivået de tar
hensyn til i forhandlingene). AS-kurven vil begynne å skifte oppover (eller rotere mot venstre) ettersom core inflation
justeres etter den faktiske inflasjonen. Samtidig vil den høye inflasjonen gjøre at etterspørselen etter innenlandske
varer går ned og AD vil skifte tilbake. På lang sikt vil vi være tilbake med samme inflasjon og Y som før.

                                                                           

Hvor fort dette går avhenger blant annet av hvor fleksible priser og lønninger er.

På lang sikt er AS-kurven vertikal i følge phillipskurvemodellens likevektsledighet som er det eneste ledighets-
nivået som kan stabilisere inflasjonen. Dette er ikke en selvfølge (jmf. hovedkursteorien). På lang sikt har altså
prisene økt (etter en periode med høyere inflasjon), men inflasjonsraten er som før G økte. M har økt som vi så over.

Spørsmål 7
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Et fleksibelt fastkurs regime kan illustreres som i figuren over. På kort sikt når valutakursen ligger trygt innenfor
sonen kan man konsentrere seg om innenlandske forhold som ledighetsnivået. Når valutakursen nærmer seg
grensen for sonen den ene eller andre veien, må man intervenere (Fg). Det kan også argumenteres for å interve-
nere mens E ligger innenfor sonen. En grunn kan være at uforutsette hendelser (for eksempel i* opp) kan føre til
endringer. Derfor ønsker man å sikte på midten av sonen. En annen grunn kan være at når E nærmer seg en av
grensene, vil det lett oppstå spekulasjoner. Dette rekker jeg ikke gå nærmere inn på nå. Argument mot å interve-
nere, er å konsentrere seg om for eksempel innenlandsk ledighetsnivå som nevnt over, eller en lav og stabil
inflasjon. Dette kan igjen gjøre det lettere å holde seg innenfor målsonen for E.

b) Når E bryter ut av sonen, kan det lønne seg å intervenere for å få den tilbake. Hvor sterkt man reagerer, avhenger
av hva slags tidshorisont man har. Hvis E blir for høy kan sentralbanken gå tom for utenlandsk valuta. Man må da
bruke renta.

Spørsmål 8

a) Delmålet kan være valutakursen.

b) Renta settes i Norge med sikte på at inflasjonen om to år skal være 2,5%. Hvis det er sannsynlig at inflasjonen
blir lavere må renta settes ned, og omvendt.

c) Norge er avhengig av handel med utlandet. Derfor er valutakursen viktig. Det argumenteres derfor for at hvis vi
skal ha fleksibelt inflasjonsmål må vi legge vekt på ikke altfor store svinginger i valutakursen. Siden Norge har
olje, har vi ofte asymmetriske sjokk. Det taler for å ikke ha en fast valutakurs, slik at vi kan jevne ut svingningene
ved pengepolitikk.

Spørsmål 9

Impact effect: b1 (Dyt = b1Dxt)
(1+ dy, t)yt = b1xt(1 + dy)

Periode t + 1:
yt+1(1 + dy, t + 1) = b0 + b1 xt+1(1 + dx) + b2xt(1 + dx) + a(1 + dy, t)yt
yt+2(1 + dy, t + 2) = b0 + b1 xt+2(1 + dx) + b2xt+1(1 + dx) + a(1 + dy, t+1)yt+1

Setter inn for yt+1(1 + dy, t + 1) og finner yt+2(1 + dy, t + 2) som er endringer i y i periode 2...  Rekker ikke å regne dette.

På lang sikt (Long run effect):

yt = yt-1 = y
xt = xt-1 = x

y(1-a) = b0 + (b1 + b2)xt
Dy = [(b1 + b2)/ (1-a)]xt

Spørsmål 10

Fordeler:

Slipper transaksjonskostnader

Prisene blir mer “gjennomsiktige”, lettere å sammenligne, noe som gir en mer effektiv ressursutnyttelse (verdiene
kommer dit de kaster mest av seg – prissignal)

Ulemper:

Mister kontroll med pengepolitikken (rente, pengemengde, valutakurs)
Dette gjør at hvis man har asymmetriske sjokk, kan man ikke bruke pengepolitikken til å motvirke disse.

Men hvis lønnsnivået er fleksibelt kan dette hjelpe til å stabilisere (også det at arbeidsraften er mobil mellom land
kan hjelpe). Hvis etterspørselen etter franske varer går ned, og lønnsnivået i Frankrike synker, vil det igjen bedre
konkurranseevnen og etterspørselen vil øke.

Forsikringsordninger gjennom en felles myndighet omfordeler gjennom skatter og subsidier, ved at innenlandske
myndigheter lar budsjettet gå med underskudd i dårlige tider, og det at investorer har verdipapirer på tvers av
landegrensene, kan også hjelpe på asymmetriske sjokk.
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Oppgaven til denne eksamen hadde mange spørsmål. I ret-
ningslinjene til oppgaven sto det: ”Try to answer all questions.
… Try to give short answers. Concentrate on the main
conclusions and the main lines of argument…” De to besvarel-
sene som kommenteres her gjorde nettopp dette, og det er nok
en av hovedgrunnene til at de ble belønnet med svært gode
karakterer. Før jeg kommenterer de to besvarelsene vil jeg,
nærmest stikkordsmessig, skissere hva som forventes av svar
på de ulike spørsmålene.

Spørsmål 1
Her er hovedpoenget at valutamarkedet tidligere var nært knyt-
tet til import og eksport av varer, mens kapitalbevegelser nå
dominerer dette markedet.

Spørsmål 2
a. Bruk ligningene fra Modell 1 (som var vedlagt eksamens-
oppgaven). Suppler gjerne med verbal forklaring.
b. En diskusjon av tilstrekkelige betingelser, og nærmere om
ulike ”typer” forventninger er her relevant.

Spørsmål 3
En kort forklaring/definisjonen av disse begrepene er forven-
tet.

Spørsmål 4
a. Det viktigste her, er at kandidatene viser til hvilke variable
som er endogene og eksogene avhengig av regime. Imidlertid
er det positivt om alle endogene og eksogene variable blir listet
opp. (Likningssettet var vedlagt eksamensoppgaven)
b. Her kan man vise hvordan modellen reduseres i tilfellet med
perfekt kapitalmobilitet, og hvordan regime 1 dermed blir logisk
umulig.

Spørsmål 5
I regime 2 er pengemengden eksogen og det forventes her at
man grafisk eller matematisk viser at man får en depresiering
av valutaen når denne økes.

Spørsmål 6
Det forventes her at kandidatene bruker Modell 2 (som var
vedlagt eksamensoppgaven) til å besvare dette spørsmålet.
Mange besvarelser hadde her fokus på effektene på kort sikt.
Det viktigste er da at man får med seg at både inflasjon og
produksjon øker, og peker på at effektene er sterkere under et
fastkursregime.

Spørsmål 7
Viser her til diskusjonen i Rødseth (2000) side 92.

Spørsmål 8
a. Forventet fremtidig inflasjon
b. Renten
c. Her bør man diskutere at effekten av en renteendring er
spredt utover flere perioder, og kostnader ved å ha et rigid
inflasjonsmål.

Spørsmål 9
Ren regneøvelse.

Spørsmål 10
Med romslig tid så kunne studentene skrive mye her, men som
en del av et omfattende oppgavesett var det forventet at de
fleste måtte prioritere. Har man med tre-fire viktige fordeler og
ulemper, har man besvart spørsmålet tilfredsstillende.

Besvarelse 1

Spørsmål 1 er tilfredsstillende besvart.
Spørsmål 2 er godt besvart, selv om kandidaten er litt upresis
i sin forklaring av regressive forventninger.
Spørsmål 3 er godt besvart.
Spørsmål 4. I del a) har kandidaten problemer med å få på
plass de fulle listene med endogene variable (for eksempel er
ikke F* endogen), men ellers karakteriseres de tre regimene
ved hjelp av endogene og eksogene variable tilfredsstillende.
Del b) er tilfredsstillende besvart.
Spørsmål 5 er meget godt besvart.
Spørsmål 6 er tilfredsstillende besvart, men har noen feil (for
eksempel sies det at effekten på inflasjonen er lik i de to regi-
mene, mens effekten er faktisk sterkere under fast kurs)
Spørsmål 7 er veldig kort besvart. Poengene er relevante, men
her kunne man med fordel ha utdypet noe.
Spørsmål 8 er meget godt besvart, selv om del c) kunne ha
diskutert flere momenter.
Spørsmål 9. Kandidaten har her ikke funnet riktig multiplikator
for periode 2, men har funnet multiplikatoren for periode 1 og
langtidsmultiplikatoren. Fint at stabilitetsbetingelsen nevnes.
Spørsmål 10. Tilfredsstillende besvart.

Konklusjon: Besvarelsen er en fremragende prestasjon. Den
er svært veldisponert og velskrevet med bare ubetydelige feil
og mangler. Oppgavesettet er representativt for det stoffet
som ble gjennomgått på kurset og besvarelsen viser svært
god oversikt og forståelse for de teorier, begrepsapparat og
analysemetoder som har vært gjennomgått. Besvarelsen ble
da også belønnet med karakteren A.

Besvarelse 2

Spørsmål 1-3 svært godt besvart. Ingen eller svært få mangler
Spørsmål 4. I del a) har kandidaten problemer med å få på
plass de fulle listene med endogene variable (for eksempel er
ikke P endogen), men ellers karakteriseres de tre regimene
ved hjelp av endogene og eksogene variable tilfredsstillende.
Del b) er meget godt besvart.
Spørsmål 5 er besvart på en kort og god måte.
Spørsmål 6 er til dels tilfredsstillende besvart. Kandidaten kom-
mer frem til de viktigste konklusjonene, men resonnementene
er ikke helt presise (for eksempel sies det ”…vil antageligvis
også slå ut i økt M” mens M i dette tilfellet er eksogen).
Spørsmål 7 er tilfredsstillende besvart.
Spørsmål 8. Del a) og c) er ikke bra besvart, men svaret på del
b) redder kandidaten i noe grad på dette spørsmålet.
Spørsmål 9. Kandidaten har her ikke funnet multiplikatoren for
periode 2, men har funnet multiplikatoren for periode 1 og (nes-
ten) langtidsmultiplikatoren.
Spørsmål 10. Kandidaten har med relevante punkter, men kunne
med fordel utdypet noe.

Konklusjon: Også dette er en meget god prestasjon. Besvarel-
sen er veldisponert og velskrevet, men har noen mindre feil og
mangler. Særlig spørsmål 8 og til dels spørsmål 6 er dårligere
besvart her enn hos kandidat A. Besvarelsen ble altså beløn-
net med karakteren B.

Kommentar til besvarelsene

Ole Christian Moen o.c.moen@econ.uio.no
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”Føler du deg mer presset til å få toppkarakterer nå
med det nye systemet?”

SEKS I HEISEN

Espen Nord
3. semester

Det er ikke noen stor forskjell!
Jeg håper å få toppkarakterer
men klarer det ikke. Det gjør
ikke noe om jeg får C. Det er
fint det!

Sigbjørn Aabø
3. semester

Absolutt. Føler meg mislykket
om jeg får en D for eksempel.

Alina Svenning
9. semester

Ja, selvfølgelig, fordi det er
lettere å få jobb når man har
gode karakterer. En ”C” høres
ikke veldig bra ut i forhold til 2.8
eller 3.0. Dessuten er det
vanskeligere å sammenlikne
med karakterer i utlandet. Vi
stiller dårligere enn de som
studerer i utlandet. En C er en
snittkarakter i Norge, men ikke
i Canada for eksempel. Der er
det  lettere å få A og B.

Natalia Merkina
International Master

Yes, I have to have good
marks. I if I get a C I feel myself
as a complete loser. It is even
more crucial for international
students to get good marks.
“A” for example is the best
everywhere!

Omar Saleemi
3. semester

Ja, det gjør jeg. Jeg føler meg
litt dum hvis jeg får D. Da vet
jeg at det ikke lønner seg å
begynne å lese to uker før
eksamen.

Kristin Myskja
3. semester

Jeg føler meg litt presset. Men
det er ikke karakteren i seg selv
som gjør at jeg føler meg
presset. Det er større press
hvis jeg hadde nedprioritert
skolen i løpet av semesteret.
Hvis jeg har lagt inn en høy
innsats forventer jeg å få en
god karakter og blir skuffet om
jeg får en dårlig en.


